UCHWAŁA NR VII/60/19
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 755) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś
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Załącznik
do Uchwały Nr VII/60/19
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 11 czerwca 2019r.
WZÓR

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko:

Imię:

Numer PESEL

Numer telefonu:

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
L.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Wnioskodawca

3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
W kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamienniku

Przekazem pocztowym

Na wskazany rachunek bankowy nr

Data:

Podpis wnioskodawcy:

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje „Kto, składając zeznanie mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”
oświadczam co następuje:
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Data:

Podpis wnioskodawcy:

5. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym
Podpis przyjmującego wniosek:
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku informuje, iż:
Poniżej opisujemy w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji
ustawowych zadań ośrodka:
1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. T. Kościuszki 2/3, 48-388 Kamiennik, zwany
dalej jako GOPS.
2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
pisząc na adres mailowy: marcin.tynda@efigo.pl. Chętnie odpowie na wszystkie Pani/Pana
pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. h, art. 10 RODO.
4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe by realizować zadania w zakresie dodatków
energetycznych.
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonujemy na podstawie przepisów prawa:
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755)
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do
ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej
sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych,
a także do ich przenoszenia.
7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa ma
Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną - 5 lat.
10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe
i wynika z przepisów prawa.

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