
Załącznik 

Do  uchwały Nr XII/92/19  

Rady Miejskiej w Zwoleniu  

Z dnia 25 czerwca 2019    

…....................................................... 

imię i nazwisko 

 

…....................................................... 

 

…....................................................... 

            adres 

Dowód osobisty Seria.............................. 

Wydany przez.......................................... 

Numer PESEL.......................................... 

 

 

 

 WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

Oświadczam, że 

I Moje gospodarstwo składa się z …............osób 

II Spełniam warunki do przyznania tego dodatku tj. 

a/ mam przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013r. poz.966) 

b/jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym (kopia umowy w załączeniu) 

c/ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

 

III Przyznany dodatek energetyczny proszę przekazać na konto 

      imię nazwisko, adres, nazwa banku  i nr konta 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu otrzymania dodatku energetycznego 

 

 

 

 

 

 

…............................................                                                           …............................................. 

Podpis wnioskodawcy                                                                          Podpis przyjmującego 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zwolenia  (adres: Plac Kochanowskiego  

26-700 Zwoleń, telefon kontaktowy +48 48 6762210) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochro-

ny Danych – Magdaleną Lenart pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przyznania dodatku 

energetycznego z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 

Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

Oświadczam, że w dniu  …………………………….. zapoznałam/em się z wyżej przedstawionymi 

informacjami. 

 

 

 

 

                                                                                       …………………………………………….. 

                                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

       

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

