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1.
Wnioskuję o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na podstawie Umowy nr 
z dniem**
z powodu***:
c rozbudowy instalacji gazowej,
c modernizacji instalacji gazowej,
c przeglądu instalacji gazowej,
c inne
.
Przewidywany termin wznowienia dostarczania paliwa gazowego w dniu
.
e-mail
2.
imię i nazwisko
telefon
3.
Zobowiązuję(-emy) się do uregulowania opłaty za wstrzymanie/wznowienie dostarczania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującą Taryfą dla paliw 
gazowych.
4.
Przyjmuję(-emy) do wiadomości, że w okresie trwania wstrzymania dostarczania paliwa gazowego opłata stała dystrybucyjna oraz opłata abonamentowa 
naliczane będą w takiej samej wysokości jak w przypadku braku wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.
5.
W przypadku istnienia współwłasności dla lokalu/obiektu, w którym znajduje się punkt poboru paliwa gazowego, oświadczam(-my), że posiadam(-my) 
zgodę wszystkich współwłaścicieli i użytkowników lokalu/obiektu na wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego.
Zgodność w/w danych potwierdzam(-my) własnoręcznym podpisem.
(miejscowość, data)
(czytelny podpis Odbiorcy(ów)
Wniosek
o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego
numer wniosku z dnia
***  właściwe zakreślić
Uwaga:
*  dane nieobowiązkowe, **  z zachowaniem co najmniej 7 dni od daty wpływu wniosku do G.EN. GAZ ENERGIA S.A.,
WNIOSEK
o wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego
inny rejestr
PESEL / NIP
adres do korespondencji*
WNIOSEK
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego*: 
Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Dorczyka 1.Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) takich jak:
a)    kontaktu z Państwem w sprawie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego;
b)    dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z podjętych działań wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.
Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także powiadomienia odbiorców danych osobowych o realizacji tych żądań.Więcej informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe możecie uzyskać na stronie www.gen.com.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”. 
adres zamieszkania / siedziba
imię i nazwisko / nazwa
inny rejestr
PESEL / NIP
adres do korespondencji*
adres zamieszkania / siedziba
imię i nazwisko / nazwa
6.
*
*
**
***
*
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej - do 10 m3_h
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