Data ......................................
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.
50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

WNIOSEK WP -E
O OKREŚLENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI
ODBIORCZEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOGENERACJI S.A.
W EC ZAWIDAWIE
na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623)

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
A 1. Nazwa wnioskodawcy
01

Pełna nazwa wnioskodawcy

02

Skrócona nazwa wnioskodawcy

A 2. Siedziba wnioskodawcy
03

Kod pocztowy

04

Miejscowość

05

Poczta

06

Skrytka pocztowa

07

Ulica

08

Nr nieruchomości

09

Telefon

10

Fax

11

E-mail

A 3. Dane rejestrowe
12

Forma prawna wnioskodawcy
Czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu i składa Załącznik nr 1?
TAK
NIE
13
14
15
NIP
REGON
PESEL (w przypadku osób fizycznych)
16

17

Wyciąg z rejestru KRS
Czy wnioskodawca składa Załącznik nr 2 ?

TAK

NIE

Numer rejestrowy

A 4. Do użytku służbowego – wypełnia KOGENERACJA S.A.
Należy wydać Techniczne Warunki Przyłączenia do sieci – ważne 2 lata :

TAK

NIE

UWAGA: W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROSIMY PAŃSTWA O
ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ZAWARTYMI W DOKUMENCIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO FORMULARZA

B. Informacje dotyczące obiektu :
B 1. Lokalizacja obiektu
18

Miejscowość
.......................................................... Czy wnioskodawca składa Załącznik nr 3 ?

19

20

Ulica

21

Nr działki/działek

23

Rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości :

22

NIE

Nr nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej
Współwłasność

Własność

TAK

Użytkowanie wieczyste

B 1.1. Lokalizacja układu pomiarowego dla obiektu
24

25

Adres

Nr nieruchomości

B 2. Dane dotyczące obiektu
26

Przeznaczenie

27

Powierzchnia zasilanych pomieszczeń

Napięcie przyłączenia / Ilość transformatorów
............................. [m ] ………………………. kV ............................. [szt.]
28

2

B 3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Parametry obwodów elektrycznych

Rodzaj instalacji odbiorczych
1.

Instalacje trójfazowe

29

[szt.]

2.

Instalacje jednofazowe

30

[szt.]

3.

Moc największego odbiornika

31

[kW]

4.

Inne (ogrzewnictwo)

32

Materiał instalacji odbiorczych

B 4. Zamówiona moc elektryczna
Całkowita zamówiona moc elektryczna H
1.

Odbiorniki jednofazowe

2.

Odbiorniki trójfazowe

3.

inne
Minimalny pobór mocy elektrycznej przy ograniczeniach
H–

P =
P1f =
35
P3f =
36
Pi =
37
Pmin =
33

[kW]

34

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]

wartość całkowitej mocy zamówionej poz. 33 jest sumą mocy elektrycznych w poz. 34, 35, 36.

B 5. Inne źródła zasilania
38

Czy przewidywana jest instalacja zastępczych źródeł zasilania energii elektrycznej?

39

Czy przewidywanego zainstalowania zastępcze źródła zasilania energii elektrycznej
będą współpracować z siecią energetyki zawodowej?

40

TAK

NIE

TAK

NIE

Proszę podać w dodatkowym Załączniku nr 4 do niniejszego wniosku parametry techniczne (napięcie, moc źródło
napędu) zastępczych źródeł zasilania w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w poprzednich pytaniach.

B 6. Źródła zakłóceń wprowadzanych do sieci
41

Czy przewidywana jest instalacja urządzeń będących źródłami wprowadzanych zakłóceń do wspólnej sieci?
TAK

42

NIE

Proszę podać w dodatkowym Załączniku nr 5 do niniejszego wniosku wymagania odmienne od standardowych
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w poprzednim pytaniu.

B 7. Wymagania dotyczące standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub
parametrów jej dostarczania
43

Czy wnioskodawca przewiduje dostawę energii elektrycznej o parametrach innych niż standardowe?
TAK

44

NIE

Proszę podać w dodatkowym Załączniku nr 6 do niniejszego wniosku rodzaj i charakterystykę wprowadzanych zakłóceń
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w poprzednim pytaniu.

B 8. Informacje dodatkowe
45

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną
……………………… [kWh]

46

Audyt energetyczny
Czy został przeprowadzony audyt energetyczny obiektu i składam Załącznik nr 7 ?
47
Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej

TAK
dd/mm/rrrr

NIE

............./…........./…….............
48

Ilość składanych załączników

……………. [szt.]

................................................................................
( podpis, pieczęć )

ZAŁĄCZNIKI :
1. Dokument potwierdzający uregulowany status wnioskodawcy w zakresie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) oraz obiektu, do którego będzie dostarczana energia elektryczna.
2. Wyciąg z rejestru KRS (wg. pkt. A 3.).
3. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego będzie dostarczana energia elektryczna, w stosunku do istniejącej
sieci elektroenergetycznej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, z zaznaczoną lokalizacją układu pomiaroworozliczeniowego energii elektrycznej w obiekcie (pkt. B 1.1.).
4. Inne źródła zasilania (pkt. B 5 40).
5. Źródła zakłóceń wprowadzanych do sieci (pkt B 6 42).
6. Wymagania dotyczące standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania
(pkt. B 744).
7. Wynik audytu energetycznego.
8. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Załącznik Nr 8 do WNIOSKU WP-E O OKREŚLENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI ODBIORCZEJ
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOGENERACJI S.A. W EC ZAWIDAWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy Cię, że:
I.

Administratorem Twoich 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 Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy
na stronie www.kogeneracja.com.pl, pod adresem email: odo@kogeneracja.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany
w punkcie I powyżej.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu związanym z zawarciem umowy na sprzedaż energii (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania
oraz podjęcia innych działań na Twoje żądanie
oraz
2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdy dojdzie do podpisania umowy na sprzedaż energii.

IV.

Kategorie danych
1. Podstawowe dane indentyfikacyjne (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego),
2. Dodatkowe dane identyfikacyjne (PESEL),
3. Szczególne dane identyfikacyjne (dane zależne od procesu).

V.

Zakres danych
Twój zakres danych identyfikacyjnych zawarty jest we wniosku na określenie technicznych warunków przyłączenia instalacji odbiorczej do
sieci elektroenergetycznej KOGENERACJI S.A. w EC ZAWIDAWIE.
Zakres ten może zostać rozszerzony, gdy dojdzie do zawarcia umowy na sprzedaż energii.

VI.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celach i na
podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych
Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy na sprzedaż energii w ciągu dwóch lat od wydania technicznych warunków przyłączenia instalacji
odbiorczej do sieci elektroenergetycznej KOGENERACJI S.A. w EC ZAWIDAWIE Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
W przypadku zawarcia umowy na sprzedaż energii Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązującej umowy oraz okres,
w którym mogą ujawnić się roszczenia z zawartej umowy, czyli przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa.

Załącznik Nr 8 do WNIOSKU WP-E O OKREŚLENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI ODBIORCZEJ
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOGENERACJI S.A. W EC ZAWIDAWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
VIII. Odbiorcy danych
Twoje 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, a także instytucjom określonym przez przepisy prawa;
2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom wykonawczym, prawniczym, informatycznym, doradczym.
IX. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Ci 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 możesz zrealizować za pośrednictwem e-maila: odo@kogeneracja.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w punkcie I powyżej.
X.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie prowadzącym do zawarcia umowy na sprzedaż energii.

XI.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w procesie sprzedaży energii nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

XII. Marketing bezpośredni: produkty i usługi
W ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będziemy chcieli Ci przekazywać - przy wykorzystaniu
przekazanego nam adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego (przy uwzględnieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) lub adresu do korespondencji, informację o naszych produktach i usługach do czasu, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Twoja decyzja:
Wnoszę sprzeciw: oznacz swoją decyzję krzyżykiem
 NIE CHCĘ być informowany o waszych produktach i usługach

Podpis: ……………………………………………………………
Prosimy Cię abyś poinformował nas o podjętej decyzji za pośrednictwem:
1. adresu e-mail odo@kogeneracja.com.pl wysyłając nam skan niniejszego dokumentu lub
2. pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej odsyłając/przekazując nam niniejszy dokument razem
z wnioskiem na określenie technicznych warunków przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej KOGENERACJI
S.A. w EC ZAWIDAWIE.

Załącznik Nr 8 do WNIOSKU WP-E O OKREŚLENIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI ODBIORCZEJ
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KOGENERACJI S.A. W EC ZAWIDAWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

XIII. Marketing bezpośredni: nowe inwestycje
W ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będziemy chcieli Ci przekazywać - przy wykorzystaniu
przekazanego nam adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego (przy uwzględnieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) lub adresu do korespondencji, informację o naszych produktach i usługach do czasu, aż zgłosisz
sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Twoja decyzja:
Wnoszę sprzeciw: oznacz swoją decyzję krzyżykiem
 NIE CHCĘ być informowany o waszych nowych inwestycjach
Podpis: ……………………………………………………………
Prosimy Cię abyś poinformował nas o podjętej decyzji za pośrednictwem:
1. adresu e-mail odo@kogeneracja.com.pl wysyłając nam skan niniejszego dokumentu,
lub
2. pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej odsyłając/przekazując nam niniejszy dokument
z wnioskiem na określenie technicznych warunków przyłączenia instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej KOGENERACJI
S.A. w EC ZAWIDAWIE.

Niniejszy dokument traktujemy jako wypełnienie przez nas obowiązku
informacyjnego względem Ciebie

Prosimy wypełnić drukowanymi literami
Nazwisko i imię:

Data wypełnienia:
-

Podpis:

-

2

0

