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WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ    
 

Nr ........../.............. 
 

WNIOSKODAWCA: 
 

............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy) 
 

.............................................................................................................................................................................................. 
(adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) 

............................................................................................................................................................................................. 
(telefon kontaktowy) 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU:  

 Lokalizacja i rodzaj obiektu 1):………………………………………………………………………………………… 

              budynek istniejący                             budynek w trakcie budowy                budynek projektowany 

 Tytuł prawny do obiektu 2): 

 Liczba obiektów zasilanych z węzła: 

 Dane dotyczące obiektów: 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2) 
 

Dotychczasowe ogrzewanie:  

 

................................................. 
 

 węgiel                gaz                 olej                 energia elektryczna 
 

 

Przeznaczenie obiektów:       
 

....................................................................................................................... 

Rodzaj instalacji odbiorczych:    

Centralne ogrzewanie 

Ciepła woda użytkowa 

Wentylacja, Klimatyzacja 

Inne: ………………………………………… 

                   [TAK/NIE] 

              TAK       NIE 

              TAK       NIE 

              TAK       NIE 

              TAK       NIE 

Moc zamówiona 

    Qc.o. ……………………… kW 

    Qc.w.u. …………………… kW 

    Qc.t. ………………………. kW 

    Q………………………..…. kW 

 
Uwagi  Wnioskodawcy dotyczące techniczno – ekonomicznych warunków przyłączenia oraz przewidywanego terminu rozpoczęcia 
poboru energii cieplnej itp. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

Objaśnienia: 
1. Należy podać miejscowość, ulicę, nr domu lub nr działki oraz charakter obiektu. 
2. Pod pojęciem tytułu prawnego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem – własność, użytkowanie 

wieczyste, najem lub dzierżawa.  
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny projektowanego obiektu z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia na węzeł  
     ciepłowniczy. 
 

Ostateczną decyzję o przyłączeniu podejmę po zapoznaniu się z warunkami techniczno-ekonomicznymi 
przyłączenia. 

 
 
DATA   ....................................   PODPIS    ….............................................................. 
 
W celu rozpatrzenia wniosku proszę o zapoznanie się i podpisanie poniższej informacji o ochronie danych osobowych. 
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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49, 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. 
aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 
ZEC w Wołominie Sp. z o.o.: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, 05-200 

Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49. 
2. ZEC w Wołominie Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez e-mail daneosobowe@zec.wolomin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - 
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679, oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 07.16.92); 

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZEC w Wołominie Sp. z o.o. na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dn. 10.04.1997 roku „Prawo energetyczne” 
(Dz. U. 2021.716 z późniejszymi zmianami) Art. 5.1 i 7.1 z późniejszymi zmianami oraz przepisów podatkowych 
i z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679; 

c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi - podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest 
prawnie uzasadniony interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), 
uzasadnionym interesem ZEC Wołomin jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze 
świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest 
wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 

d) w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony 
interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem ZEC 
w Wołominie Sp. z o.o. jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;. 

e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ZEC w Wołominie Sp. z o.o. polegającego na 
ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną 
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ZEC w Wołominie Sp. z o.o. (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia 
2016/679). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 
b) podmiotom świadczącym na rzecz ZEC Wołomin usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem 

umowy, takie jak obsługa Contact Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i 
rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i 
marketingowe, 

c) operatorom pocztowym i kurierom, 
d) bankom w zakresie realizacji płatności. 
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. 

mailto:daneosobowe@zec.wolomin.pl
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5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych 
podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres 
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane 
jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, 
w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one 
przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. 

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ZEC w 
Wołominie Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia 2016/679. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu 

kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla 
celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z 
Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ZEC w Wołominie Sp. z o.o. prosi o wnoszenie 
sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania 
umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o. jest brak 
możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

 

 

Oświadczenie 

 Zapoznałam/em się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe 
informacje są dla mnie zrozumiałe. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

        ……………………………………………………………………… 

                   Data i czytelny podpis 


