Załącznik nr 1 do proc. nr P-ZSZ-05

Tychy, dnia ………..………………
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Kubicy 6
43-100 Tychy
WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej sporządzony na podstawie
przepisów: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych DZ. U. Nr 16, poz. 92.
A. Wnioskodawca:
1. Imię i Nazwisko / Nazwa firmy
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
a) adres budynku, którego dotyczy wniosek .....................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
b) nr działki gruntu na której jest/będzie realizowany ................................................................................
................................................................................................................................................................................................
c) nr księgi wieczystej .................................................................................................................................................
2. Adres do korespondencji
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Osoba do kontaktu
a) Imię i Nazwisko
................................................................................
b) telefon
................................................................................
c) e-mail
................................................................................
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania
z budynku/działki gruntu ..........................................................................................................................................
/kopia dokumentu w załączeniu/
B. Informacja dotycząca przyłączanego budynku:
1. Przewidywana wielkość mocy zamówionej łącznie ……………… [kW] w tym:
a) ogrzewanie:
..................... [kW]
b) ciepła woda użytkowa:
..................... [kW]
c) klimatyzacja i wentylacja: ..................... [kW]
2. Obliczeniowe temperatury wodnych, wewnętrznych instalacji grzewczych ………………
zasilanie/powrót °C
3. Wielkość powierzchni ogrzewczej:
……………… [m2]
4. Kubatura pomieszczeń ogrzewanych:
……………… [m3]
5. Ilość ogrzewanych mieszkań (jeśli dotyczy):
……………… [szt]
6. Przewidywana data rozpoczęcia odbioru ciepła
………………
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C. Wymagane załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do przyłączonego budynku
lub działki gruntu na której ma być realizowany
2. W przypadku firmy kopia dokumentów o nadaniu nr REGON, NIP, odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności
Gospodarczej
3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego budynku
w stosunku do innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
4. Rzut piwnic budynku z oznaczonym pomieszczeniem pod węzeł cieplny lub przyłącze
ciepłownicze
D. Informacja dotycząca danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy ul. Kubicy 6, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice –
Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000101552, NIP 646-10-15-439, Kapitał
zakładowy: 150 551 000,00 zł, tel. +48 32 3256-411, fax: +48 32 219-50-40, @:
biuro@pec.tychy.pl, www: pec.tychy.pl.
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z inspektorem ochrony danych osobowych na adres pocztowy Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach lub adres
elektroniczny: iodo@pec.tychy.pl. Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych będzie publikowany na stronie www.pec.tych.pl.
2. Celami przetwarzania danych osobowych są:
a. wykonanie
projektu
budowlanego
i
wykonawczego
budowy/przebudowy/modernizacji/
likwidacji/podłączenia/przyłączenia do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. z siedzibą w Tychach (zwanego w dalszej części: Projektem) dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100 przy ul. Kubicy 6), w
szczególności uzyskanie zgód osób posiadających prawa do nieruchomości na
wykonanie określonych prac na terenie tych nieruchomości,
b. przeprowadzenie procedury przetargowej służącej wyłonieniu wykonawcy
realizującego prace określone w Projekcie, obejmującej publikację specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Administratora danych,
c. wykonanie prac określonych przez Projekt;
d. określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, realizacja umowy
przyłączeniowej oraz umowy kompleksowej dostarczania ciepła do sieci
Przedsiębiorstwa
Energetyki
Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach,
e. rejestracja Projektu w ramach programu dofinansowania obejmującego Projekt oraz
inne czynności związane z tym programem, w szczególności audyty – o ile
przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem odpowiednich instytucji,
f. umożliwienie kontaktu z Wnioskodawcą w zakresie niezbędnym do rozpoznania
wniosku oraz realizacji ww. punktów.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie i realizację
umowy przyłączeniowej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Minister Rozwoju, podmioty
realizujące „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, Poczta
Polska, firmy kurierskie, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz projektanci i
wykonawcy.
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu
rozpatrzenia wniosku lub określenia warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
zakończenia lub zakończenia umowy; po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania danych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
jeżeli Administrator nie ma uzasadnionych prawnie podstaw do ich dalszego
przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy przyłączeniowej, konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości jej zawarcia.
8. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Sprzedawca nie będzie podejmował decyzji
w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu.

…………..…………………………..…………..…………………………..
podpis wnioskodawcy
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