
 
 

 

   Data  ...................................... 

 

ZESPÓŁ  ELEKTROCIEPŁOWNI  WROCŁAWSKICH 

KOGENERACJA  S.A.  

50-220  Wrocław, ul. Łowiecka  24 

 

 

ZAPYTANIE  O  OKREŚLENIE  MOŻLIWOŚCI  PRZYŁĄCZENIA   

WĘZŁA  CIEPLNEGO DO  SIECI  CIEPŁOWNICZEJ KOGENERACJI S.A. 

 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

A 1  DANE WNIOSKODAWCY: 

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby (ulica, numer)  …………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy  …………………… Miejscowość …………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy, adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 

 

A2  OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ do złożenia zapytania zgodnie z załączonym 

pełnomocnictwem (upoważnieniem) *: 

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 

Firma ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adres siedziby (ulica, numer) ……………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy  …………………… Miejscowość …………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy, adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 

 

B.  DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 

B.1  LOKALIZACJA I DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU: 

Lokalizacja obiektu i węzła cieplnego (ulica, numer, nr działki): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy) 

 Obiekt istniejący           

 

 Obiekt projektowany 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] …………………………………… 

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]        ………………………………...…. 

 

B.2  ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA (ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA) 

Całkowita moc cieplna (suma poz. 1+3+4+5+6)          ΣQ =  ……………….….  kW 

1. centralne ogrzewanie                                            Qco =   ………………….. kW 

2. ciepła woda użytkowa średnia godzinowa   Qcwhśr = ………………….  kW 

3. ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa      Qcwhmax =  ………………….  kW 

4. wentylacja                                                                Qw =   ………………….  kW 

5. ciepło technologiczne    Qtech =             ………………….  kW 

6. inne tj. ……………………………………………     Qi =   ………………….  kW 

7. minimalny pobór mocy cieplnej poza 

 sezonem grzewczym                                                   Qmin =  ……………….…  kW 

 

C. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA 

Miesiąc   ………………….                       Rok  ………………………… 

 

D. ZAŁĄCZNIK 

- załącznik nr 1 - plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego; 

- załącznik nr 2 - pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy* 

- załącznik nr 3 - klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych dla wnioskodawcy oraz osoby upoważnionej 

  

 

 

 

        PODPIS I PIECZĘĆ 

* skreślić w przypadku osobistego działania Wnioskodawcy  
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Załącznik nr 3 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) (dalej „RODO”) 

informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław.  

II. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z Dariuszem Wasiakiem Inspektorem 

Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www.kogeneracja.com.pl, pod adresem email: 

odo@kogeneracja.com.pl lub kierując korespondencję  na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie o określenie możliwości 

przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

IV. Źródło danych 

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od: 

1. Wnioskodawcy, gdy Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej 

KOGENERACJA S.A. złożył Wnioskodawca wskazując osobę upoważnioną. 

2. Osoby upoważnionej, gdy Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej 

KOGENERACJA S.A. złożyła osoba upoważniona na mocy udzielonego pełnomocnictwa i wskazała 

Wnioskodawcę. 

V. Kategorie danych 

1. Podstawowe dane indentyfikacyjne (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego), 

2. Inne dane (zapotrzebowanie na ciepło, planowany termin rozpoczęcia poboru ciepła, informacje o obiekcie:  

miejsce jego usadowienia, jego rodzaj i charakter, wielkość). 

VI. Zakres danych 

Zakres danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie określony jest w Zapytaniu o określenie możliwości 

przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJA S.A.. 

Zakres ten może zostać rozszerzony z chwilą wypełnienia przez Panią/Pana Wniosku o wydanie technicznych 

warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci lub dojdzie do zawarcia Umowy na sprzedaż energii cieplnej. 

 

VII. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy dane 

będziemy przetwarzać na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przestaniemy 

przetwarzać Pani/Pana dane w na podstawie naszego uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie wykazać, 

że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 

lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  OCHRONY  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

VIII. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie 

o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. lub do czasu 

wycofania zgody, bądź do czasu jej zdezaktualizowania. Jeżeli wykażemy, że nie ma obecnie możliwości przyłączenia 

węzła cieplnego obiektu do naszej sieci ciepłowniczej wówczas Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte  

w przeciągu 12 miesięcy od daty przekazania informacji o braku możliwości przyłączenia. 

IX. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:  

1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE EC S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc 

produkty lub usługi, zaangażowane w proces sprzedaży energii cieplnej, a także instytucjom określonym przez 

przepisy prawa;  

2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom wykonawczym, prawniczym, informatycznym, 

doradczym oraz firmie ochrony. 

X. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

4. przenoszenia danych, 

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan zrealizować za pośrednictwem e-maila: odo@kogeneracja.com.pl lub 

formularza kontaktowego na stronie www.kogeneracja.com.pl, bądź kierując wniosek na adres naszej siedziby 

wskazany w punkcie I. do Dariusza Wasiaka: Inspektora Ochrony Danych. 

XI. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie o określenie 

możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. 

 

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w procesie oceny możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI 

S.A. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Przekazane przez Panią/Pana  dane mają nam  posłużyć 

wyłącznie do określenia możliwości wykonania przyłącza. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. 

 

N i n i e j s z y  d o k u m e n t  t r a k t u j e m y  j a k o  w y p e ł n i e n i e  p r z e z  n a s  o b o w i ą z k u  

i n f o r m a c y j n e g o  

  

http://www.kogeneracja.com.pl/
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Wnioskodawca wypełni w imieniu Spółki względem osoby upoważnionej obowiązek informacyjny zgodnie z treścią 

Załącznika nr 3 do Zapytania o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej  

KOGENERACJI S.A. 

 

                                                                                                      ……………………………………………………….. 

                                  PODPIS I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 

 

 

 

Osoba upoważniona wypełni w imieniu Spółki względem Wnioskodawcy obowiązek informacyjny zgodnie z treścią 

Załącznika nr 3 do Zapytania o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej  

KOGENERACJI S.A. 

 

 

                                                                         ……………………………………………………………………………………. 

                                                                      PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  

 

 

 


