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WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DLA OBIEKTU PRZYŁĄCZONEGO DO 
SIECI CIEPŁOWNICZEJ PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN 

 

 

 

______________________________ 
                                   Miejscowość i data 

 

Wnoszę o zmianę dotychczasowych warunków przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej obiektu 

…………………………………………………………… 

.....………………………………..……………………… 
                                       (adres obiektu) 

B. 1. LOKALIZACJA  I  CHARAKTERYSTYKA  PRZYŁĄCZONEGO  OBIEKTU 
Miejscowość Kod pocztowy ulica Nr bud./lok. 

Nr księgi wieczystej Nr ewidencyjny działki 

Rodzaj i przeznaczenie obiektu  

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3] Ilość kondygnacji Ilość mieszkań Liczba mieszkańców 

[osoby] 

 

B. 2. LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO   
Adres węzła  Lokalizacja węzła w obiekcie 

 

B.3.  WŁASNOŚĆ WĘZŁA 

Węzeł stanowi własność Odbiorcy         Węzeł stanowi własność Dostawcy     

 

B. 4.  TYTUŁ PRAWNY DO KORZYSTANIA  Z  OBIEKTU  
 

 

 
 

 

 

  

B.  DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZONEGO OBIEKTU  

A. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (1) 

Pełna nazwa / Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego 

Adres siedziby / Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

KRS NIP / PESEL * REGON 

Wnioskodawca występuje jako: 1)     Osoba fizyczna (konsument)                Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą     

 

A. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (2) 

 

Pełna nazwa / Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego 

Adres siedziby / Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

KRS NIP / PESEL * REGON 

Wnioskodawca występuje jako: 1)     Osoba fizyczna (konsument)                Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą     

 

A. 3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW  Z  PGE EC S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN 2) 

Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy Adres e-mail 

 

  

  

A.  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
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1) Dotyczy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 
2) Wskazanie osoby do kontaktu jest dobrowolne. Jeśli Wnioskodawcą jest 

osoba fizyczna albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
wymagane jest załączenie do wniosku zgody osoby wskazanej do kontaktu 
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji wniosku. 

*      Niepotrzebne skreślić 

    Zaznaczyć odpowiednio           

 

 

 
 
 
 

 
Czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6  

7.  

 

 

 

 

E.  ZAŁĄCZNIKI  

D.1. PARAMETRY  INSTALACJI  ODBIORCZYCH  
 

 

 
 

   

 Rodzaj instalacji 
Parametry 

Materiał instalacji odbiorczych 
       Temperatura obl. (C) Ciśnienie dopuszczalne (kPa) 

1. centralne ogrzewanie             
           

  

2. ciepła woda użytkowa             

3. ciepło technologiczne              
           

  

4. wentylacja    

5. klimatyzacja     

 

D. 2.  ZAMAWIANA  MOC  CIEPLNA   

 Moc zamówiona 

przed zmianą po zmianie 

1. centralne  ogrzewanie ( Q)  MW  MW 

2. ciepła  woda  użytkowa  (Q)  MW  MW 

3. ciepło technologiczne  MW  MW 

4. wentylacja  MW  MW 

5. klimatyzacja  MW  MW 

 Całkowita moc cieplna zamówiona dla węzła 

(suma poz. 1–5)                    
 MW  MW 

 

 

D.3.  ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE  NA CIEPŁO (GJ)                             
 

Przed zmianą Po zmianie 

  

D.4.  POŻĄDANY  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  TERMIN  WPROWADZENIA   ZMIANY  SPOSOBU  PRZYŁĄCZENIA  

Data  

 

D.  INFORMACJE TECHNICZNE 

C.  PRZYCZYNY ZMIANY SPOSOBU 

PRZYŁĄCZENIA 
C. 1.  POWÓD  PLANOWANYCH    ZMIAN  W  DOTYCHCZASOWYM   SPOSOBIE   PRZYŁĄCZENIA  OBIEKTU  DO SIECI  

CIEPŁOWNICZEJ  

1 Zmiana zapotrzebowania na moc cieplną ( w wyniku: zmian funkcjonalnych obiektu*, rozbudowy obiektu*, inna 

…………………..……………………………..*) 
 

2 Rozbudowa węzła cieplnego o dodatkowe  funkcje grzewcze, tj. ………………….………………  
3 Zmiana lokalizacji węzła cieplnego  
4 Zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego  
5 Inne:  

 

C. 2. UZASADNIENIE  ZMIANY OBECNYCH  WARUNKÓW  PRZYŁĄCZENIA  DO   SIECI CIEPLOWNICZEJ / UWAGI 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 / 5 

 INSTRUKCJA  WYPEŁNIANIA  WNIOSKU 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

A. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (1) 

Prosimy podać pełne oznaczenie Wnioskodawcy.  Jeśli Wnioskodawca jest 
osobą fizyczną – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, telefon 
kontaktowy, adres e-mail oraz wskazanie czy Wnioskodawca występuje jako 
konsument, czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego „za konsumenta uważa się osobę 
fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Jeśli 
Wnioskodawca jest osobą prawną – nazwę firmy, adres siedziby,  
nr KRS, NIP, REGON, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.  

A. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (2) 

Prosimy wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawców jest więcej niż jeden, 
tzn. gdy tytuł prawny do obiektu, którego przyłączenie do sieci ma ulec 
zmianie, posiada więcej niż jeden podmiot (np. współwłasność małżeńska). 
Jeśli Wnioskodawców jest więcej niż dwóch dane kolejnych osób należy 
wpisać w uwagach (C.2.). 

A.   3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z DOSTAWCĄ 

Prosimy wypełnić jeśli osobą upoważnioną ma być ktoś inny niż 
Wnioskodawca, lub gdy wnioskodawców jest więcej niż jeden. Osoba 
upoważniona do kontaktu to osoba, która na bieżąco będzie 
współpracowała z Dostawcą w zakresie realizacji wniosku o przyłączenie 
do sieci. 

B. DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZONEGO OBIEKTU  

B. 1. LOKALIZACJA  I  CHARAKTERYSTYKA  PRZYŁĄCZONEGO  
OBIEKTU 

Prosimy podać dane obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej: 
miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu, nr księgi wieczystej, nr 
ewidencyjny działki, rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. budynek 
mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, wielolokalowy, usługowy, 
biurowy, handlowy, budynek użyteczności publicznej, przemysłowy, zakład 
produkcyjny, inny–jaki), powierzchnię i kubaturę ogrzewanych 
pomieszczeń, Ilość kondygnacji, Ilość mieszkań, liczbę mieszkańców. 

B. 2. LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO   

Prosimy wskazać adres obiektu, w którym umiejscowiony jest węzeł cieplny 
oraz lokalizację węzła w obiekcie – np. piwnica, garaż, pomieszczenie 
gospodarcze, techniczne, budynek gospodarczy, wolnostojący, itp. 

B.3.  WŁASNOŚĆ WĘZŁA 

Prosimy wskazać, czy węzeł stanowi własność Dostawcy, czy Odbiorcy. 

B. 4.  TYTUŁ PRAWNY DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU 

Wniosek składa osoba posiadająca tytuł prawny do obiektu, którego 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej ma ulec modyfikacji. Tytuł prawny to 
własność, współwłasność wieczyste użytkowanie, a także prawo 
wynikające ze stosunków zobowiązaniowych tj. umów cywilnoprawnych, 
np. takich jak umowa dzierżawy, najmu, podnajmu czy użyczenia.  
W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny wynikający z umów 
cywilnoprawnych, do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela / 
użytkownika wieczystego  nieruchomości o: 

• wyrażeniu zgody na realizację inwestycji obejmującej zmianę 
sposobu przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,  

• udzieleniu PGE EC S.A. ODDZIAŁ SZCZECIN prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z 
realizacją umowy o zmianie sposobu przyłączenia,  

• o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby 
posadowienia na nieruchomości infrastruktury służącej do przesyłu 
ciepła (w przypadku gdy dotychczas taka służebność nie została 
ustanowiona lub gdy zmiana sposobu przyłączenia wiąże się ze 
zmianą przebiegu przyłącza). 

C. PRZYCZYNY ZMIANY WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

C.1. POWÓD  PLANOWANYCH  ZMIAN  W  DOTYCHCZASOWYM  
SPOSOBIE  PRZYŁĄCZENIA  OBIEKTU  DO SIECI  
CIEPŁOWNICZEJ 

Prosimy zaznaczyć właściwą przyczynę, lub podać inną, nieprzewidzianą 
we wniosku. 

C.2.UZASADNIENIE  ZMIANY OBECNYCH  WARUNKÓW  
PRZYŁĄCZENIA  DO  SIECI CIEPLOWNICZEJ / UWAGI 

Prosimy wskazać uzasadnienie dla planowanej zmiany sposobu 
przyłączenia, ewentualnie wpisać uwagi, tzn. wskazać okoliczności 
nieprzewidziane we wniosku, a istotne dla jego rozpatrzenia. 

D. INFORMACJE TECHNICZNE 

D. 1. RODZAJ I PARAMETRY  INSTALACJI  ODBIORCZYCH 

Prosimy wypełnić tabelę wskazując zawarte w niej dane. Źródłem 
informacji dla danych wskazanych w tabeli powinien być projekt 
budowlany instalacji co i cw. 

D. 2.  ZAMAWIANA  MOC  CIEPLNA   

Prosimy wypełnić tabelę wskazując moc zamówioną odrębnie dla 
poszczególnych potrzeb (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, 
wentylacja, klimatyzacja, ciepło technologiczne). Wielkość mocy 
zamówionej określić należy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 07.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 2020, 
poz. 718). 

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem „zamówiona moc cieplna to 
ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie 
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w 
odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
1)  pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury  

i wymiany powietrza w pomieszczeniach,  
2) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach 

czerpalnych,  
3) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.” 

Obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy 

klimatycznej, w której leży miasto i gmina Gryfino wynosi minus 16 C. 

Prawidłowe określenie mocy zamówionej ma istotny wymiar techniczny. 
Od jej wielkości uzależniona jest regulacja ciepła dostarczanego do 
obiektu Odbiorcy. Zamówienie zbyt małej mocy na potrzeby centralnego 
ogrzewania będzie skutkowało dopływem do budynku niewystarczającej 
ilości energii cieplnej, a w konsekwencji niedogrzaniem obiektu. 
Zamówienie zbyt małej mocy na potrzeby ciepłej wody użytkowej, 
spowoduje brak ciepłej wody o prawidłowych parametrach.  
Ryzyko określenia mocy zamówionej niezgodnie z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem obciąża Wnioskodawcę.  

Dostawca, na podstawie § 40 powołanego wyżej rozporządzenia, może 
dokonać kontroli prawidłowości określenia przez Odbiorcę zamówionej 
mocy cieplnej. Konsekwencją stwierdzenia przekroczenia mocy bez 
uzgodnienia z Dostawcą lub niezgodnie z warunkami umowy jest 
dodatkowa opłata za przekroczenie obliczona dla wielkości przekroczenia 
na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat określonych w taryfie dla 
grupy taryfowej, do której Odbiorca został zakwalifikowany. 

D.3.  ROCZNE  ZAPOTRZEBOWANIE  NA CIEPŁO (GJ)  

Prosimy o wskazanie określonej w GJ ilości ciepła, które należy dostarczyć 
na pokrycie potrzeb ogrzewczych obiektu w okresie rocznym. 

D.4.   POŻĄDANY  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  TERMIN  
WPROWADZENIA  ZMIANY  SPOSOBU  PRZYŁĄCZENIA 

Prosimy wskazać termin, w którym zmiana sposobu przyłączenia miałaby 
być wprowadzona, przy czym zastrzec należy, iż dostawa ciepła na 
podstawie zmienionych warunków przyłączenia  rozpocznie się po 
zakończeniu procesu inwestycyjnego związanego ze zmianą sposobu 
przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej oraz – jeśli będzie to 
konieczne – po dokonaniu stosownych zmian w umowie sprzedaży ciepła 
i świadczenia usług przesyłowych. 

E. ZAŁĄCZNIKI 

Prosimy wskazać załączone do wniosku dokumenty.  

Załączniki obligatoryjne to: 
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,  
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w 

stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i 
urządzeń uzbrojenia terenu w skali 1:500 (wtórnik do celów 
projektowych); na planie należy oznaczyć  umiejscowienie węzła 
cieplnego (dotychczasową i nową lokalizację jeśli ulega zmianie), 

3) dokumenty wskazane w pkt B.4. w przypadku, gdy Wnioskodawca 
posiada tytuł prawny wynikający z umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku podpisania wniosku przez osobę umocowaną do działania  
w imieniu Wnioskodawcy, należy  załączyć dokument z którego wynikać 
będzie umocowanie (np. KRS, pełnomocnictwo, uchwała o powierzeniu 
zarządu, itp.). 

UWAGA!  
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Dostawcy 
wniosku, który został zweryfikowany jako kompletny.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 (zwana dalej: 
„Spółką”). 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: 
iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane: 
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków 

prawnych związanych z:  
a) zawarciem umowy w celu realizacji publiczno-prawnego obowiązku przyłączenia do sieci ciepłowniczej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i aktów wykonawczych, 
b) realizacją żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych,  
c) także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów 

podatkowych). 
2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora): 

a) w celu badania satysfakcji klientów, z jakości świadczonych usług, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i 
raportowania Spółki, 

b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d) w celu marketingu bezpośredniego, 
e) w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń. 

VI. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe: 
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub realizacji umowy, a to realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia 

obiektu do sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie działalności Oddziału w Szczecinie do czasu, w którym przepisy prawa nakazują 
nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - przez czas niezbędny do ich dochodzenia 
lub obrony, 

2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego, 
3. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub 

zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu. 

V. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 
1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów marketingu 

bezpośredniego, sprawowania nadzoru właścicielskiego, 
2. firmom realizującym usługi przyłączenia,  
3. instytucjom określonym przez przepisy prawa, w szczególności Urzędowi Regulacji Energetyki, 
4. podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy 

S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE 
wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. 
Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych. W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Państwa podanie danych jest 
niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem  

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa 
dane nie są profilowane. 
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Jeżeli Wnioskodawca udostępniać będzie – na potrzeby realizacji Wniosku – dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników i/lub 
innych osób fizycznych – zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w mieniu PGE Energia Ciepła S.A. obowiązek informacyjny o poniższej 
treści:  

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: 
iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Źródło danych. Państwa dane osobowe zostały udostępnione przez Wnioskodawcę we Wniosku o zmianę warunków przyłączenia dla obiektu 
przyłączonego do sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie działalności Oddziału w Szczecinie. 

IV. Kategorie danych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu (dane kontaktowe) oraz dane 
przekazane w załączonej do wniosku dokumentacji. 

V. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane: 
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze): 

a) w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy prawo energetyczne i aktów wykonawczych, 
b) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postepowań sądowych, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na 

Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących. 
2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora): 

a) w celu realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia dla obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. w 
zakresie działalności Oddziału w Szczecinie, 

b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, 
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d) w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE, 
e) w celu marketingu bezpośredniego,  
f) w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu dokonywania ustaleń. 

3. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (zgoda) w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osoby 
upoważnionej do kontaktów w sprawie realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. 
w zakresie działalności Oddziału w Szczecinie. *[wyłącznie w przypadku podania przez Wnioskodawcę – osobę fizyczną lub osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą - danych do kontaktu innej osoby fizycznej, np. członka rodziny] 

VI. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. *[wyłącznie w przypadku podania przez Wnioskodawcę – osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - danych 
do kontaktu innej osoby fizycznej niebędącej jej pracownikiem, np. członka rodziny]. 

VII. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe: 
1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia dla obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej PGE 

Energia Ciepła S.A. w zakresie działalności Oddziału w Szczecinie - do czasu przedawnienia roszczeń, przez czas niezbędny do ich dochodzenia 
lub obrony, 

2. w przypadku przetwarzania na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego, 
3. w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas niezbędny do osiągniecia celu lub 

zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, 
4. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla którego zgoda została wyrażona, 

o ile nastąpi to wcześniej.  

VIII. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 
1. firmom realizującym usługi przyłączenia, 
2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym, 
3. podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora również tym, którym te dane są powierzane, w szczególności spółce PGE Systemy 

S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 

IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Państwa dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy S.A. jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie 
Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza 
obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A. 

X. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa 
dane nie są profilowane. 
 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO wobec osoby fizycznej, której dane osobowe udostępniłem do 
kontaktów w sprawie realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej z PGE Energia Ciepła S.A. w związku z działalnością 
Oddziału w Szczecinie, w celu realizacji niniejszego wniosku oraz że osoba, której dane kontaktowe udostępniłem wyraziła zgodę na ich podanie. 

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

Miejscowość i data         Podpis Wnioskodawcy 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie realizacji Wniosku o zmianę 

warunków przyłączenia dla obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej  PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie 
działalności Oddziału w Szczecinie. 

 

☐ wyrażam zgodę    ☐ nie wyrażam zgody  

 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59 w 
celu usprawnia komunikacji dotyczącej realizacji Wniosku o zmianę warunków przyłączenia dla obiektu przyłączonego do sieci 
ciepłowniczej  PGE Energia Ciepła S.A. w zakresie działalności Oddziału w Szczecinie. 
 
 
 
 

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

Miejscowość i data         Podpis Osoby Upoważnionej 

 

* Wyłącznie w przypadku podania przez wnioskodawcę – osobę fizyczną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 

– danych do kontaktu innej osoby fizycznej niebędącej jej pracownikiem, np. członka rodziny. Zgoda jest odbierana od tej osoby 

(a nie od Wnioskodawcy). 

 


