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ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.
Wydział Rozwoju i Marketingu
ul. Zjednoczenia 103
65-120 Zielona Góra

ZAPYTANIE O OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
A 1 DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa/ Imię i nazwisko
Adres siedziby (ulica, numer)

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejscowość

A2 OSOBA UPOWAŻNIONA
Pełna nazwa/ Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

Adres siedziby (ulica, numer)

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Miejscowość

B. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
B 1 LOKALIZACJA I DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
Lokalizacja obiektu i węzła cieplnego ( ulica, numer, nr działki):

Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy)
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]

Obiekt istniejący

Obiekt projektowany

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

B 2 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA ( ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA)

Całkowita moc cieplna (suma poz. 1+2+4+5)
1. centralne ogrzewanie
2. ciepła woda użytkowa średnia godzinowa
3. ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa
4. Wentylacja
5. Inne tj. ……………………………………………
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

∑Q =

kW
kW
kW
kW
kW
kW
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Qco =
Qcwhśr =
Qcwhmax =
Qw =
Qi =
Qmin =

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA
Miesiąc, rok

C. ZAŁĄCZNIK
-

plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego

Formularz nr 3a do Instrukcji Obsługi Klienta EC ZG
PODPIS I PIECZĘĆ

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
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.

II.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą
ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, a przedstawicielem Administratora danych osobowych jest
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony
danych osobowych adres email: ODO@ec.zgora.pl, numer telefonu 68 4290 444, bądź pisemnie na adres
naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać w celu sporządzenia i przekazania odpowiedzi na
zapytanie określone w formularzu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
IV. Prawo do sprzeciwu

V.

1.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w
tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w
celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Twoje dane
a)

b)

c)

w przypadku, gdy procedura zapoczątkowana zapytaniem zakończy się zawarciem umowy kompleksowej
sprzedaży ciepła, to Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 lat i 6 miesięcy po
wygaśnięciu tej umowy,
w przypadku, gdy procedura zapoczątkowana zapytaniem zakończy się wydaniem warunków
przyłączenia do sieci, a przyłączenie nie zostanie zrealizowane, to Twoje dane osobowe będziemy
przechowywać przez 6 miesięcy po wygaśnięciu ważności ww. warunków przyłączenia,
w przypadku odpowiedzi odmownej, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 6 miesięcy

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom z Grupy PGE oraz innym naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizowanych przez nas procesów biznesowych, z którymi
mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu o którym mowa w pkt. III
IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody
przed jej wycofaniem.

