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Załącznik nr 1 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr …………………. zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………… (Sprzedawca) 

 

 

WYKAZ UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ   

Z URD PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD n  

 

 
1. Wykaz umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę:  
 
 

Lp. 

Dane dotyczące punktów poboru energii 
elektrycznej (PPE) URD 

Dane dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Nazwa 
podmiotu 

URD 

 

Adres 
obiektu 

URD 

Kod URD nadany przez 
OSDn 

 

 

Kod PPE 
Nr umowy 
Sprzedaży 

Okres 
obowiązywania 

Umowy 

Okres 
rozliczeniowy 

usług dystrybucji 
energii 

elektrycznej 

Planowana 
średniomiesięczna 

ilość sprzedaży 
energii objęta 
Umową [kWh] 

Nazwa i kod 
identyfikacyjny 

URB 
odpowiedzialnego 

za bilansowanie 
handlowe URD 

od do 

 

 

 

          

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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Załącznik nr 2 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………….. 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ………………………….. (Sprzedawca) 

 

OKREŚLENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO  

ZA BILANSOWANIE HANDLOWE,  

DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY  DO REALIZACJI  

PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI  

 

1. Sprzedawca oświadcza, że funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe pełni:  

 

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

kod POB nadany przez OSP: ……………………… 

 

2. Kody identyfikacyjne Sprzedawcy oraz Miejsc Dostarczania nadane przez OSDn: 
 

………………………….. 
Kod identyfikacyjny 

Sprzedawcy 

Kod Miejsca Dostarczania Energii Rynku Detalicznego 

nadany przez OSDn (MDD) 

Odbiorcze Wytwórcze 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) OSDn: 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław 

tel.: 71 32 38 196 

fax: 71 32 38 844 

e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl  

2) Sprzedawca: 

……………………………… 

ul. ……………………………… 

tel.: ……………….. 

fax: …………………… 

e-mail: ……………………..  

mailto:centrala@tauron-pe.pl
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4. Osoby wyznaczone przez strony do dokonywania bieżących uzgodnień związanych  

z realizacją Umowy:  

1) OSDn 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia 

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

2) Sprzedawca 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia 

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

tel.:  

 faks:  

e-mail:  

 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 nie mają prawa zmieniania Umowy, ani prawa rozporządzania 

prawami, a także zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron, za wyjątkiem zaciągania w 

imieniu Sprzedawcy, zobowiązań określonych w ust. 4., zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie i 

IRiESDn. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy którakolwiek z wymienionych w 

ust. 4 osób będzie odrębnie upoważniona do wskazanych czynności. 
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6. Zmiana danych, wyszczególnionych w ust. 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie Aneksu do 

Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują się do 

przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej. 

7. Wymiana informacji obejmuje w szczególności: 

a) zgłaszanie umów sprzedaży  

b) udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych  

c) aktualizacje wykazu URD  

d) zgłaszania wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej URD  

8. Sposób wymiany informacji: 

a) Wymiana informacji może być dokonywana drogą elektroniczną przy użyciu ogólnie dostępnych 

kanałów komunikacji.  

b) Wszelkie informacje przesłane drogą elektroniczną powinny być potwierdzone formą pisemną. 

c) wymiana informacji dokonywana jest w terminach i na zasadach określonych w IRiESDn . 

 

 

 

OSDn   Sprzedawca 
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Załącznik nr 3  

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ………………………… (Sprzedawca) 

 

 
FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ   

UMOWIE SPRZEDAŻY Z URD 
 
 

1. Sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z URD poprzez wypełnienie poniższego 

formularza „Zgłoszenie zmiany sprzedawcy”. 

 

2. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę 

upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 4 pkt 2) do Umowy. 
 

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany w Załączniku nr 2 ust. 

3 pkt1). 

 

 

 
 
 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY 
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZEW 
KOGENERACJA S.A. (OSDn) 

 
Nr ZZS/…...../…...../…..… 

 
 

1. Dane Odbiorcy - URD: 

   
Imię / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. itp Nazwisko / nazwa podmiotu cd 

                                   
 PESEL   NIP REGON 

Dowód osobisty:                  -   -     
 Seria  Numer                       Dzień , miesiąc, rok  wydania 

wydany przez:  

Kod URD 

                     
 
Adres stałego zameldowania/Adres podmiotu* 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  

Numer telefonu / Numer faksu 

Adres korespondencyjny  jak niżej  jak wyżej 
 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  

Numer telefonu / Numer faksu 

 

 

2. Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr 1:   
Nazwa: 

 
Określenie obiektu 

Adres: 

     
Kod pocztowy Gmina  Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średniomiesięczna ilość energii w kWh 

               
Numer ewidencyjny punktu poboru (Odbiorcy):  

                                   

Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej wyszczególniono w Załączniku/Załącznikach* nr ........... * 

3. Dane dotychczasowego Sprzedawcy  
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…………………………………………………..
. 

  jak 
niżej 

  brak- pierwszy wybór sprzedawcy po 
przyłączeniu 

 

                   
 

 
Nazwa  

Dotychczasowa Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

            
Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
 
Oświadczam, że rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą nastąpi z dniem: 

           
Dzień, miesiąc, rok - ostatni dzień miesiąca obowiązywania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

 

4. Odbiorca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w 
pkt 6, oraz: 

 

zawarcie z ………………….. umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 
 

aktualizację danych dotyczących sprzedawcy energii elektrycznej w umowie o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej. 

 

5. Dane nowego Sprzedawcy: 
 

 
Nazwa  

                       
NIP  REGON 

Adres:  

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  Numer telefonu 

Kod Identyfikacyjny Sprzedawcy 

                     
Kod Identyfikacyjny UR 

6. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

    -   -      
Nr umowy sprzedaży Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy  

  -   -      nieokreślony  określony    -   -     
Dzień, miesiąc, rok - rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej                     Okres obowiązywania umowy Dzień, miesiąc, rok  

 

7. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
 
Sprzedawca określony w pkt 5.  jak niżej    

 

 
Nazwa 

             
Kod Identyfikacyjny UR 

 
 

8. Sprzedawca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w 
pkt 6. 

9. URD oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie przez OSDn, w swoim imieniu i na swoją rzecz, umowy ze 
Sprzedawcą rezerwowym wskazanym w IRiESDn. 

10. URD oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Sprzedawcy przez OSDn. 
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Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. 

 
 

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

 
 

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

czytelny podpis Odbiorcy pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 
 

.......................... 
data 

 

11. Sposób realizacji zgłoszenia (wypełnia OSDn) 

 
Zgłoszenie zostało zweryfikowane:                    

 
       Pozytywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr ………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………….………………... 
 
       Negatywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr ………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………….………………... 
 
 
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:  
 
 

 

 

 
 
 

 
 

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

Podpis OSDn                                                                                                                               Data weryfikacji 
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Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:   

Nazwa: 

 
Określenie obiektu 

Adres: 

     
Kod pocztowy Gmina  Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średniomiesięczna ilość energii w kWh 

               
Numer ewidencyjny punktu poboru (Odbiorcy):  

                                   

Dotychczasowa Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

            
Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:   

Nazwa: 

 
Określenie obiektu 

Adres: 

     
Kod pocztowy Gmina  Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średniomiesięczna ilość energii w kWh 

               
Numer ewidencyjny punktu poboru (Odbiorcy):  

                                   

Dotychczasowa Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

            
Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:   

Nazwa: 

 
Określenie obiektu 

Adres: 

     
Kod pocztowy Gmina  Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średniomiesięczna ilość energii w kWh 

               
Numer ewidencyjny punktu poboru (Odbiorcy):  

                                   

Dotychczasowa Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

ZAŁĄCZNIK NR ............ DO ZGŁOSZENIA ZMIANY SPRZEDAWCY 

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ …………………….. 
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Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
 
 
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:   

Nazwa: 

 
Określenie obiektu 

Adres: 

     
Kod pocztowy Gmina  Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średniomiesięczna ilość energii w kWh 

               
Numer ewidencyjny punktu poboru (Odbiorcy):  

                                   

Dotychczasowa Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej 

            
Dzień, miesiąc, rok  zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
 
 

 
 

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

 
 

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

czytelny podpis Odbiorcy pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 
 

.......................... 
 

data 
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Załącznik nr 4 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………………………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A.  (OSDn)  

a ……………………………… (Sprzedawca) 

 

 

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSDn O ZMIANIE PODMIOTU 

ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE SPRZEDAW CY 

 
1. Przekazany do OSDn formularz powinien być podpisany przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę 

wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 4 pkt 2) do Umowy.  

2. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę do OSDn w wersji papierowej lub 

elektronicznej na adresy wymienione w Załączniku nr 2 ust. 3 pkt 1) do Umowy.    

 
Powiadomienie o zmianie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

Nazwa Sprzedawcy ……………………… 

Adres Sprzedawcy ……………………… 

Dane dotychczasowego POB Dane nowego POB 

nazwa  nazwa  

adres  adres  

Kod URB (nadany przez OSP)  Kod URB  

Kody MB  Kody MB   

 

Termin obowiązywania umowy z POB:  

od ………. ……….. do ……………………… 

Oświadczam, iż powyższe dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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Załącznik nr 5 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr  

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………………… (Sprzedawca) 

 

WZORY WNIOSKÓW O WSTRZYMANIE LUB WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

URD 

 
1. Wnioskowanie przez Sprzedawcę do OSDn o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania energii 

elektrycznej URD odbywa się na zasadach określonych w Umowie na wymienionych poniżej 

formularzach.  

2. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę 

upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 4 pkt 2) do Umowy.  

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę do OSDn na adres wskazany w 

Załączniku nr 2 ust. 3 pkt 1).   

 

 

 

 

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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Wniosek o wstrzymanie dostarczania energii 

Dane Sprzedawcy Dane URD, dla którego Sprzedawca wnosi                o 

wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa  Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między 

OSDn a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe 

osoby upoważnionej 

ze strony Sprzedawcy 

 Dane wyłączanego 

obiektu (miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Wnioskowana data wstrzymania dostarczania energii 

elektrycznej 

 

Sprzedawca oświadcza, że zaistniały przesłanki do wstrzymania energii elektrycznej określone w art. 6b ust. 2 ustawy Prawo Energetyczne oraz że 

dopełnił obowiązków przewidzianych w art. 6b ust. 3 ustawy Prawo Energetyczne (w przypadku odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie 

domowym). 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, który został wyłączony na wniosek Sprzedawcy, jak i 

wobec OSDn, w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z naruszeniem przez Sprzedawcę przepisów prawa 

określonych w art. 6b ust. 2 i 3 oraz art. 6c ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne. 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 

 

Potwierdzenie realizacji wniosku* 

Data i godz. wstrzymania dostarczania energii:*   

…………………………. 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

Nie zrealizowanie wniosku* 

Uzasadnienie nie zrealizowania wniosku:*   

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

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Wniosek o wznowienie dostarczania energii 

Dane Sprzedawcy Dane URD, dla którego Sprzedawca wnosi                o 

wznowienie dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa  Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między OSD 

a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe 

osoby upoważnionej 

ze strony Sprzedawcy 

 Dane załączanego 

obiektu (miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Wnioskowany termin załączenia  

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 

 

 

Potwierdzenie realizacji wniosku* 

Data i godz. załączenia:* 

………………………….. 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

 

Nie zrealizowanie wniosku* 

Uzasadnienie nie zrealizowania wniosku:* 

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

 

 

 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6  

 do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………………………. 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ………………………………….  (Sprzedawca) 
 

Wzory formularzy powiadomień OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej zawartych z URD 

1. Powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów 

sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz powinno być dokonane na odpowiednich 

formularzach, którego wzór zawarty jest w niniejszym Załączniku. OSDn dostarczy formularze w 

formie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy 

wymienionego w treści Załącznika nr 2 do Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

2. Przekazany do OSDn lub Sprzedawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz,  

o którym mowa w ust. 1 powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę 

upoważnioną przez OSDn lub Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSDn lub Sprzedawcy oraz wysłany pocztą 

elektroniczną na adresy wymienione poniżej: 

 

Adresy e-mail po stronie OSDn: Adresy e-mail po stronie Sprzedawcy: 

  

  

 

4. Zmiana przez OSDn wzoru formularzy, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aktualizacji Umowy 

w formie aneksu do Umowy, przy czym OSDn, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, 

zobowiązuje się do przekazywania nowego formularza przy zachowaniu formy pisemnej oraz 

w formie elektronicznej na adres wymieniony  

w Załączniku nr 2 do Umowy. 
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POWIADOMIENIE OSDn O WYPOWIEDZENIU LUB ROZWIĄZANIU UMÓW SPRZEDAŻY  
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 

 

Powiadomienie OSDn o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD 

Data przygotowania   Miejscowość   

Dane Sprzedawcy 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   

Kod identyfikacyjny URB 
Sprzedawcy 

 

Dane URD 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   

Dane punktów poboru  

Kod identyfikacyjny PPE   

Nazwa obiektu   

Adres   

Data wypowiedzenia, rozwiązania Umowy sprzedaży energii 
elektrycznej 

  

Uwagi:  

Sprzedawca oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym. 

Sprzedawca - imię i nazwisko 
osób zgłaszających 

 Podpisy osób zgłaszających  

Sposób realizacji zgłoszenia przez OSDn 

Data weryfikacji powiadomienia    Podpis   

Uwagi:  
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POWIADOMIENIE SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMÓW  
O ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 

 

 

Powiadomienie Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej zawartych z URD 

Data przygotowania   Miejscowość   

Dane OSD 
Nazwa   

Adres   

Dane URD 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   

Dane punktów poboru  

Kod identyfikacyjny PPE   

Nazwa obiektu   

Adres   

Data wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 
dystrybucji energii elektrycznej 

  

Uwagi:  

OSDn oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym. 

OSDn - imię i nazwisko osób 
zgłaszających 

 Podpisy osób zgłaszających  

Sposób realizacji zgłoszenia przez Sprzedawcę 

Data weryfikacji powiadomienia    Podpis   

Uwagi:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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Załącznik nr 7 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr …………………………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………………………….. (Sprzedawca) 

 

 

 

 

 

 

 
 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO SPRZEDAWCY PRZEZ URD 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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…………………., dnia _______________ r. 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane klienta) 

(dalej: Odbiorca) 
 
reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 
 

Odbiorca niniejszym upoważnia: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane Sprzedawcy) 

(dalej: Sprzedawca) 
do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy następujących czynności: 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) 

bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia 

stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c. doprowadzenia do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych  

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ……..………..…………. z siedzibą przy ul. 

………..……………………………….……………………………………. , 

d. udzielania dalszych pełnomocnictw w w/w zakresie, pracownikom  

………… 
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Załącznik nr 8 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………………………………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………………………. (Sprzedawca) 

 

 

 

 

 

 

 
 
AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY ODPISY Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
LUB INFORMACJA ODPOWIADAJACA ODPISOWI AKTUALNEMU Z REJESTRU 
PRZEDSIEBIORCÓW ORAZ PEŁNOMOCNICTWO KAŻDEJ ZE STRON O ILE JEST WYMAGANE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
 



Załącznik nr 9 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy ZEW KOGENERACJA S.A. a ……………………………………………… 

 

Str. 1 
 

Załącznik nr 9 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………………………………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………………………. (Sprzedawca) 

 

 

REALIZACJA SPRZEDAŻY REZERWOWEJ 
 

1. Przez sprzedaż rezerwową rozumie się sprzedaż energii elektrycznej na rzecz URD realizowaną 
w przypadku utraty przez URD sprzedawcy lub POB odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 
powstałej nie z winy URD.  

2. Sprzedaż rezerwowa uruchamiana jest dla URD, którzy wskazali w umowie o świadczenie usług 
dystrybucji Sprzedawcę jako sprzedawcę rezerwowego.  

3. ZEW KOGENERACJA S.A. zawiera w imieniu i na rzecz URD umowę rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESDn.  

4. Rezerwowa umowa sprzedaży energii elektrycznej wchodzi w życie od dnia zaistnienia przesłanki jej 
zawarcia.  

5. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia sprzedaży rezerwowej dla URD, z którymi zostały zawarte 
umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej i deklaruje gotowość do objęcia tą sprzedażą URD, 
którzy wskażą Sprzedawcę, w umowie o świadczenie usług dystrybucji, jako sprzedawcę rezerwowego.  

6. Umowa rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej zawierana jest poprzez złożenie Sprzedawcy 
oświadczenia, o którym mowa w IRiESDn.  

7. Wzorzec umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, w którym określone są zasady i warunki 
pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego przez Sprzedawcę znajduje się na stronie internetowej 
Sprzedawcy wraz z określonym cennikiem w tym zakresie. W przypadku zmiany ww. wzorca 
Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania URD i OSDn, z którymi ma zawarte umowy w tym 
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem.  

8. W przypadku zawarcia przez OSDn w imieniu odbiorcy umowy rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej OSDn przekaże ją Sprzedawcy do realizacji w terminach określonych w IRiESDn.  

9. Wykaz umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD znajduje się w Załączniku nr 
1 do Umowy Tabela 1.  

10. OSDn informuje Sprzedawcę o rozpoczęciu sprzedaży rezerwowej dla URD w terminie określonym w 
IRiESDn.  

11. Ilość energii wynikającą ze sprzedaży rezerwowej OSDn wyznacza w oparciu o dane pomiarowe 

z układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zapisami IRiESDn.  

12. W przypadku rozwiązania umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, za wypowiedzeniem 
umowy przez jej Strony, Sprzedawca poinformuje OSDn 21 dni przed rozwiązaniem umowy.  

13. Sprzedaż rezerwowa ustaje w następujących przypadkach:  

a. z datą rozwiązania umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej;  

b. z datą wejścia w życie przyjętej do realizacji zgłoszenia umowy sprzedaży.  
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Załącznik nr 10 

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………………………………… 

zawartej pomiędzy 

ZEW KOGENERACJA S.A. (OSDn)  

a ……………………………………. (Sprzedawca) 
 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

I. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w 

procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych 

udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu 

środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 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”), a także 

inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

II. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby 

fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony 

(w tym danych kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 

RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy 

informacji prawnie chronionych. 

III. OSDn dopełnia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 

RODO w oparciu o klauzulę informacyjną stanowiąca Załącznik nr 10X do Umowy.  

IV. Sprzedawca dopełnia, w imieniu OSDn, obowiązku informacyjnego, o którym 

mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO wobec osób fizycznych, wykorzystując 

odpowiednio wzór klauzuli informacyjnej stanowiący Załącznik nr 10Y do Umowy. 

V. Zrealizowanie obowiązku, o którym mowa w pkt IV Sprzedawca potwierdza 

zgodnie z treścią Załącznika nr 10Z do Umowy. 

VI. Sprzedawca zobowiązany jest na wezwanie OSDn przedstawić potwierdzenie 

wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt V w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone 
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pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

VII. W przypadku, gdy na potrzeby realizacji Umowy wystąpi konieczność 

przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przetwarzanych przez OSDn, 

jako Administratora Danych lub Podmiot Przetwarzający w rozumieniu RODO, 

Strony zawrą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, w której określą m.in. przedmiot i czas trwania 

przetwarzania (nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz 

zobowiązań i roszczeń związanych z Umową), charakter i cel przetwarzania, rodzaj 

danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa 

Administratora, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez OSDn. 

VIII. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 

6 RODO po stronie:  

a. OSDn odpowiada Inspektor Ochrony Danych, email: 

Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl 
Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl 

b. Sprzedawcy odpowiada ……………………………………………………..,  

e-mail: …………………………………………………………, tel. …………………………………………. 

IX. Zmiany w treści załączników nr 10X, 10Y, 10Z nie wymagają zmiany umowy i 

aneksu w formie pisemnej. Istotna zmiana załącznika może być skutecznie 

dokonana poprzez przekazanie jego nowej treści za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy po stronie 

Sprzedawcy (osoba kontaktowa) wskazanej w § 10 ust. 6 Umowy. W przypadku, 

gdy w treści Umowy nie wskazano adresów poczty elektronicznej osób 

odpowiedzialnych za realizację Umowy (osób kontaktowych), OSDn przesyła 

istotnie zmienioną klauzulę informacyjną na adres siedziby Sprzedawcy, 

ewentualnie inny adres wskazany w Umowie. Sprzedawca po otrzymaniu klauzuli 

informacyjnej zobowiązany jest do wykonania w imieniu OSDn, obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 ust. 1-2 RODO wobec osób 

fizycznych 

Zmiany te wchodzą w życie z dniem powiadomienia Sprzedawcy o treści zmian 

przez OSDn.  
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Załącznik nr 10X do umowy …. 
A. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 
24. 

I. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  

Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl 
Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl 

bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

II. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać dane osobowe:  
1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa 

Umowy] z Administratorem.  
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze) w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby 
postępowań sądowych.  

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu): 
a. w celu zawarcia i realizacji Umowy [nazwa Umowy] z Administratorem 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów,  

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE. 

III. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
a. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  

b. instytucjom określonym przez przepisy prawa, 
c. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom 

Administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych. 
d. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora 

danych i którym te dane są powierzane.  

IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez 
podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług 
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom 
działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza 
EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane 
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają 
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 
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Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których 
Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych 
osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule 
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 
Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać 
od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób 
zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w 
rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych 
informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych 
zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

V. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
a. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń 

powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub 
obrony, 

b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z 
prawa powszechnie obowiązującego, 

c. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu 
Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez 
Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, 
d. żądania przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób 
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 10Y do umowy …. 
Jeżeli Sprzedawca udostępniać będzie - na potrzeby realizacji Umowy – dane osobowe 
swoich pracowników i/lub współpracowników, innych osób fizycznych - zobowiązany jest 
spełnić wobec tych osób, w imieniu OSDn obowiązek informacyjny o poniższej treści: 
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 RODO informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni 
Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24. 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych na adres email:  

Karol.Sonta@kogeneracja.com.pl 
Michal.Paprocki@kogeneracja.com.pl 

bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 

III. Źródło danych 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od [nazwa i adres Sprzedawcy] (Strony 
Umowy zawartej z Administratorem). 

IV.  Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać dane osobowe (przy postępowaniach prowadzonych w rygorze PZP): 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze),  
a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych, 
b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na 

terenach należących do Administratora. 
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawie uzasadnionego interesu 

Administratora,  
a. w celu realizacji umowy między Sprzedawcą a Administratorem zawartej 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d.  w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, 

w tym dane z systemu kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga 
wejścia na teren Administratora, 

e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  
lub 

Będziemy przetwarzać dane osobowe (przy postępowaniach prowadzonych poza PZP): 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO (obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze),  
a. w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych,  
b. w celu przeprowadzenia szkolenia BHP, w przypadku wykonywania prac na 

terenach należących do Administratora. 
2. Na podstawie art. 6 ust 1. lit f) RODO tj. prawie uzasadnionego interesu 

Administratora,  
a. w celu realizacji Umowy między Sprzedawcą a Administratorem, 
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b. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,  

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, 

w tym dane z systemu kontroli dostępu, jeśli realizacja Umowy wymaga 
wejścia na teren Administratora.   

e. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE.  

V. Kategorie danych 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym 
do kontaktu (dane kontaktowe) a także – w przypadku wykonywania prac na 
terenach należących do Administratora - dane identyfikacyjne (w tym wizerunek) 
oraz informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach niezbędne z uwagi na 
cele wskazane w pkt. IV. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Administrator 
skorzysta z możliwości sprawdzenia czy Sprzedawca przy realizacji zamówienia 
posługuje się osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, Administrator 
będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe niezbędne do poświadczenia, że jest 
Pani/Pan pracownikiem Sprzedawcy tj. dane zawarte w umowie o pracę 
(Administrator będzie przetwarzał kopię takiej umowy), ewentualnie dane zawarte 
w innych dokumentach służących do weryfikacji powyższego zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę (w tym kopię umowy o pracę oraz inne dokumenty 
zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę).  

VI. Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: 
1. dane przetwarzane w celu wykonania Umowy - do czasu przedawnienia roszczeń 

powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub 
obrony, 

2. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z 
prawa powszechnie obowiązującego, 

3. dane przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu 
Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez 
Panią/Pana skutecznego sprzeciwu. 

VII. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane mogą być przekazywane: 
a. instytucjom określonym przez przepisy prawa, 
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, partnerom oraz kontrahentom 

administratora, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych, 
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora 

danych i którym te dane są powierzane.  

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez 
podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług 
teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom 
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działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza 
EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane 
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają 
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. 
Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których 
Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych 
osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego 
stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule 
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię 
standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od 
Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób 
zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale 
V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o 
stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz 
informację o miejscu ich udostępnienia. 

IX. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, 
d. żądania przenoszenia danych,  
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób 
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. 
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Załącznik nr 10Y do umowy …. 
 
 

 

Oświadczenie wymagane od Sprzedawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniłem w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

 

 

 
 
……………………………………………….. 

Podpis Sprzedawcy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


