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OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości
imię i nazwisko / firma
adres zameldowania 
lub siedziba firmy
adres do korespondencji(jeżeli inny niż zameldowania / siedziby)
PESEL/KRS/inny rejestr
REGON
NIP
OŚWIADCZENIE
1.
Oświadczam(-y), że posiadam(-y) tytuł prawny do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu
-
zlokalizowanej/zlokalizowanego:
miejscowość
numer budynku
ulica
numer lokalu
nr działki
obręb
wynikający z*
prawa własności
umowy najmu
umowy leasingu
prawa współwłasności
umowy dzierżawy
umowy użyczenia
użytkowania wieczystego
inne
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________________________________________
____
_
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
2.
W  przypadku  posiadania  prawa współwłasności
posiadam(-y)*
nie  posiadam(-y)*
zgodę/zgody
wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych na gaz ziemny.
3.
W ramach wyżej wymienionego prawa mogę/możemy dokonać przyłączenia do sieci gazowej obiektu i pobierać paliwo gazowe
do urządzeń gazowych.
4.
Zobowiązuję/Zobowiązujemy  się  do  okazania  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  tytułu  prawnego  do  korzystania  
z nieruchomości/obiektu/lokalu,  do  której/którego  dostarczane  jest  lub  będzie  Paliwo  gazowe,  na  żądanie  G.EN.  GAZ
ENERGIA SP. Z O.O..
5.
Przyjmuję/Przyjmujemy  do  wiadomości,  że  złożenie  oświadczenia  niezgodnego  z  prawdą  może  spowodować dpowiedzialność  przewidzianą  w  przepisach  prawa,  również  w  przypadku  roszczeń  osób  trzecich  wobec  G.EN.  GAZ ENERGIA SP. Z O.O.., związanych z faktem zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub Umowy kompleksowej na dostawę Paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do wskazanego powyżej nieruchomości/obiektu/lokalu.
6.
Administratorem danych osobowych podanych w Oświadczeniu jest G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.  
6.1.
Dane podane w Oświadczeniu przetwarzamy w celu dokonania przyłączenia do sieci gazowej obiektu i pobierania paliwa gazowego do urządzeń gazowych (art. 6 ust.1. lit b RODO).
6.2.
Przysługuje  Państwo  prawo  dostępu,  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia,  przenoszenia  oraz  sprzeciwu  w  związku  z przetwarzaniem przez G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. Państwa danych osobowych.
6.3.
Pełne  informacje  na  temat  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  możecie  uzyskać  na  naszej  stronie  internetowej www.gen.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Zgodność ww. danych potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem.
(data i podpis Wnioskodawcy)
*     właściwe zakreślić
1 W przypadku posiadania księgi wieczystej, proszę o wpisanie numeru KW po przecinku w tym polu.
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