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

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

WNIOSEK
O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

1.

Na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia do sieci gazowej Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie,
ul. Św. Ducha 118 B, 63-200 Jarocin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614
(dalej jako „Spółka”), 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 gazowej 1:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko i/ lub nazwa

…………………………………………………………………………………………………………………
NIP2

…………………………………………………………………………………………………………………
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.
3
Pole nieobowiązkowe.
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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 Spółki,
□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny,
□ przez upoważnioną osobę:4
……….……………………………………………………………………………………………………………
dane osoby upoważnionej (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego)

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 5:
6.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana w związku ze złożonym wnioskiem jest
Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B , 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako „Spółka”), numer telefonu 62 740 26 34, numer
faks 62 740 27 45, adres email ochronadanych@anco.pl;
6.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu podjęcia na Pani / Pana żądanie działań przed
zawarciem umowy, w zakresie oceny wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i podjęcia
dalszych czynności związanych z wnioskiem, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce
oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnieniach interesów realizowanych przez Spółkę w zakresie
prowadzenia wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1
lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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);
6.3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy Spółki, podmioty świadczące na rzecz
Spółki usługi informatyczne, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi przyłączeniowe, podmioty, którym
dane są przekazywane w celu podjęcia dalszych czynności związanych z wnioskiem, uprawnione organy
publiczne oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione celu przetwarzania danych
w zakresie określonym w pkt 6.2 powyżej;
6.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy
o przyłączenie do sieci gazowej, podjęcia dalszych czynności związanych z wnioskiem oraz wykonania przez
Spółkę obowiązków prawnych. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Spółkę;
6.5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
6.7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne,
przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne dla rozpatrzenia Pani / Pana wniosku
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i podjęcia przez Spółkę dalszych czynności związanych z
wnioskiem;
6.8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą
profilowane;
6.9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana
danych osobowych powinna być kierowana na adresy lub numery podane w pkt 6.1 powyżej.

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

Możliwy jest odbiór dokumentów dotyczących umowy o przyłączenie przez inną osobę pod warunkiem okazania przy odbiorze tych
dokumentów stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez WNIOSKODAWCĘ.
5
Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
4
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