…………………………..
(imię i nazwisko)

Domaszowice, ………………
(data)

…………………………..
(adres)
…………………………..
(numer telefonu)

Oświadczam, że jestem zainteresowany przyłączeniem do sieci gazu ziemnego.

Adres nieruchomości planowanej do przyłączenia
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Orientacyjna moc urządzeń zasilanych gazem ziemnym

Urządzenie

Moc
Niepotrzebne
urządzenia
skreślić
[kW]

kuchnia gazowa

TAK/NIE

kuchnia gazowa z piekarnikiem
gazowym
kocioł gazowy do przygotowania
ciepłej wody

TAK/NIE

kocioł gazowy jednofunkcyjny

TAK/NIE

kocioł gazowy dwufunkcyjny
(c.o./c.w.)

TAK/NIE

Liczba
urządzeń
[szt.]

Łączna
moc
urządzeń
[kW]

TAK/NIE

razem

kW

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą RODO.

……………………………………
(podpis)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuje się, że:
•
•
•

•
•

•
•

•

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice jest Wójt
Gminy Domaszowice z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice:
iod@domaszowice.pl, tel. 77/410-82-50 wew. 106*.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
o złożenia zbiorowego wniosku do PGNiG dotyczącego możliwości wybudowania sieci
gazu ziemnego na terenie gminy Domaszowice.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty upoważnione na podstawie
przepisów ogólnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
✓
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
✓
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
✓
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
✓
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
✓
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
✓
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
✓
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b
i c RODO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.

