
URZĄD MIASTA
MYSŁOWICE

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osoby ubiegającej się o dodatek energetyczny:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:

Mysłowice, ul. ………………………………………………………………………………………………

2. Proszę o przyznanie dodatku energetycznego.

Oświadczam, że spełniam warunki otrzymania dodatku energetycznego tj.:

• mam przyznany dodatek mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o  dodatkach  mieszkaniowych  na  okres  od  …………………..  do  ………….……….

decyzją nr ……………………………………………………………………………………………..

• jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii  elektrycznej  zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym:

4. Do wniosku dołączam:

• kopię  aktualnej  umowy  kompleksowej  lub  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,

Proszę o przekazanie przyznanego mi dodatku energetycznego:

• na mój rachunek bankowy:

• na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego:

………………...…………                            …..........………….………………
    (podpis przyjmującego)                           (data i podpis wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 w związku z art. 12 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

informuję, że:

 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta

Mysłowice przy  ul. Powstańców 1, 41 – 400 Mysłowice,

 podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  rozpatrzenia  wniosków  z  zakresu  spraw

mieszkaniowych. Niepodanie danych - niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie lub jej cofnięcie

w trakcie postępowania, może skutkować nierozpatrzeniem wniosku,

 dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia sprawy mieszkaniowej,

 posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  prawo  do

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

 jeżeli rozpatrzenie sprawy będzie tego wymagało dane osobowe wraz z opisem sprawy przekazane

mogą być odbiorcy zewnętrznemu (np. jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Mysłowice),

 inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pan Marcin Patałąg adres e-mail:

m.patalag@um.myslowice.pl,

 okres przechowywania danych zależny jest od przedstawionej sprawy i przyporządkowanej dla niej

zgodnie  

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategorii archiwalnej z Instrukcji Kancelaryjnej,

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………..……………………………..

            (data i podpis wnioskodawcy)

mailto:m.patalag@um.myslowice.pl

