…………………………………………………
imię, nazwisko/nazwa firmy WNIOSKODAWCY

…………………………………………………
…………………………………………………
adres

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE INSTALACJI GAZOWEJ DO SIECI
GAZOWEJ

1.

Na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia do sieci gazowej ANCO SP.

Z

O. O.

nr

……………………………. z dnia ……………………………. wnioskuję o zawarcie umowy o przyłączenie
do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie zlokalizowanym w:
miejscowość …………………………….. ulica ……………………………….. gmina ……………………
numer domu ……………………. numer działki ……………………….. .

2.

Przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej proponuję wykonać do dnia ……………………………….

3.

Przewidywana data wykonania instalacji gazowej: …………………………. .

4.

Dane pozostałych osób, które oprócz WNIOSKODAWCY będą stroną umowy o przyłączenie do sieci
gazowej1:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko i/ lub nazwa

…………………………………………………………………………………………………………………
PESEL/ NIP, REGON 2

…………………………………………………………………………………………………………………
adres zameldowania (miejscowość, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)

…………………………………………………………………………………………………………………
telefon(y), adres email3
1

W przypadku jeśli umowa o przyłączenie do sieci gazowej będzie zawierana przez większą liczbę osób, prosimy o załączenie danych
pozostałych osób na osobnej kartce. Podanie danych osobowych osób innych niż WNIOSKODAWCA jest możliwe jedynie w przypadku
złożenia czytelnego podpisu tych osób pod wnioskiem lub udzielenia stosownego pełnomocnictwa WNIOSKODAWCY przez te osoby do
występowania w ich imieniu.
2
Dotyczy osób niebędących odbiorcami końcowymi w gospodarstwie domowym, w tym osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą.
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UWAGA:
W przypadku gdy jest więcej WNIOSKODAWCÓW o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
niniejszy wniosek oraz załącznik z danymi pozostałych WNIOSKODAWCÓW musi być podpisany przez
wszystkie osoby składające wniosek lub przez ich pełnomocnika (patrz przypis 1).
5. Sposób odbioru umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

□ odbiór osobisty w siedzibie ANCO SP. Z O.O. w Jarocinie,
□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny,
□ przez upoważnioną osobę:4
……….……………………………………………………………………………………………………………
dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego)

…………………………………………………………
(data i podpis WNIOSKODAWCY)

1.

2.

3.

4.

ANCO SP. Z O.O. informuje WNIOSKODAWCĘ, że administratorem danych osobowych podanych w wniosku
jest ANCO SP. Z O.O. z siedzibą w Jarocinie, a dane te mogą być przetwarzane wyłącznie na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Dane osobowe podane we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej mogą być również
powierzane innym podmiotom w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku, w szczególności
przedsiębiorstwu wykonawczemu oraz świadczącym na rzecz ANCO SP. Z O.O. usługi informatyczne.
WNIOSKODAWCY przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane.
Podanie danych osobowych przez WNIOSKODAWCĘ w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest
dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu realizacji niniejszego
wniosku.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ANCO SP. Z O.O. moich danych osobowych,
obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL, adres zameldowania oraz
……………………………………………..…………….5 w celach związanych z realizacją niniejszego wniosku.

……………………………………………..
Data i podpis WNIOSKODAWCY

3

Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
Możliwy jest odbiór dokumentów dotyczących umowy o przyłączenie przez inną osobę pod warunkiem okazania przy odbiorze tych
dokumentów stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez WNIOSKODAWCĘ.
5
W razie potrzeby wskazać również inne dane osobowe.
4
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