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4. Oświadczenia:
1. Oświadczam(-y), że na korzystanie z nieruchomości / obiektu/ lokalu posiadam(-y) tytuł prawny wynikający z *:
prawa własności
prawa współwłasności
użytkowania
użytkowania wieczystego
trwałego zarządu 
spółdzielczego prawa do lokalu
umów: najmu
dzierżawy
leasingu
użyczenia
inne
potwierdzony następującym dokumentem (nr księgi wieczystej)
2. W przypadku posiadania prawa własności:
posiadam(-y) zgodę wszystkich współwłaścicieli na doprowadzenie paliwa gazowego do nieruchomości / obiektu / lokalu i na zamontowanie w nim urządzeń gazowych.
3. W przypadku posiadania prawa innego niż prawo własności lub współwłasności:
posiadam(-y) zgodę wszystkich współwłaścicieli na doprowadzenia paliwa gazowego do nieruchomości /obiektu / lokalu i na zamontowanie w nim urządzeń gazowych.
3.
Przyłączenie obiektu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego oraz podanie paliwa gazowego proponuję(-emy) wykonać do
2.
Deklaruję (-emy), że instalację gazową wykonamy do dnia
numer warunków
z dnia
o zawarcie umowy
1.
Wnioskuję(-emy) w oparciu o otrzymane warunki przyłączenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
o przyłączenie do sieci gazowej obiektu zlokalizowanego w
miejscowość
ulica
gmina
numer budynku
numer lokalu
numer działki
strona 1 z 2
PESEL/inny rejestr
telefon
adres do korespondencji
(jeżeli inny niż zameldowania/siedziby)
adres zameldowania
imię i nazwisko
KRS / inny rejestr podmiotów gospodarczych
NIP(1)
REGON(1)
PESEL/inny rejestr
e-mail
telefon
adres do korespondencji
(jeżeli inny niż zameldowania/siedziby)
data wpływu
*
1
1
adres zameldowania/ siedziba firmy
numer Wniosku
imię i nazwisko / firma
Wniosek
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej  - grupa przyłączeniowa B
e-mail
6.         Zobowiązuję się(-emy) się jednocześnie:
1.         Do okazania na żądanie G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączonego lokalu / obiektu / nieruchomości.
2.         Przyjmuję(-emy) do wiadomości, że złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń  osób trzecich wobec G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O., związanych z faktem zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci gazowejz osobą, która nie posiada tytułu prawnego do wskazanej w pkt. 2 wniosku o określenie warunków przyłączenia nieruchomości, bądź zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do wskazanej w pkt. 2tego wniosku nieruchomości.
3.         Zobowiązuję(-emy) się do niezwłocznego informowania G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości,iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej.
5.
Upoważniam(-y) G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z O.O. do wykonywania wszelkich czynności formalno-prawnych związanychz realizacją przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości / obiektu / lokalu objętej niniejszym Wnioskiem.
9.
Sposób przekazania „Umowy” i innej korespondencji*
osobiście w Biurze Oddziału Spółki
inny
pocztą na adres korespondencyjny 
…………………………………………………... czytelny podpis osoby Wnioskodawcy
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…………………………………………………… czytelny podpis osoby przyjmującej Wniosek
!
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7.         Do Wniosku załączam(-y):
1.         Zgodę na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza i/lub gazociągu w formie pisemnego oświadczenia właściciela tych nieruchomości wg wzoru funkcjonującego w G.EN. GAZ ENERGIA  SP. Z O.O.
2.         Pełnomocnictwa osób upoważnionych do zawarcia Umowy, o ile są wymagane.
8.         Ochrona danych osobowych
1.         Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibąw Tarnowie Podgórnym, ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
2.         Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:
realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i świadczenia usługi dystrybucji (art.6 ust 1. lit b RODO);na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) takich jak:i.    dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z podjętych działań przyłączeniowych i świadczenia usług dystrybucyjnych;
ii.   przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych;
iii.  dokonywania prognozowania poboru i analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Administratora i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usług.
3.         Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom: prawniczym, projektowym, wykonawczym, urzędom związanym z realizacją budowy przyłącza.
4.         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.
5.         Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, wolimy, abyście zgłosili się do nas w pierwszej kolejności. Będziemy dążyć do przywrócenia właściwego sposobu ich przetwarzania.  Zawsze mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga może być wniesiona w dwóch formach:
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem uodo.gov.pl postępując zgodnie ze wskazówkami tego   organu,tradycyjnie poprzez wysłanie listu za pośrednictwem poczty lub złożenie pisma osobiście w siedzibie tego organu pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.6.         Pełną informację znajdziecie Państwo na naszej stronie www.gen.com.pl w zakładce „ochrona danych osobowych
(1) dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
* właściwe skreślić
*
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