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PESEL / NIP1
numer umowy
numer telefonu2
Oświadczam, że z dniem _ _ .
zmianie uległy następujące dane zawarte w umowie kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego:
Oświadczam, że pozostałe dane zawarte w umowie pozostają bez zmian.
Proszę o dezaktywację usługi e-faktura
Proszę o wyłączenie dostępu do eBOK
Administratorem danych osobowych podanych w Umowie jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować na adres e-mail: iod@gen.com.pl lub wskazany powyżej.Dane z Wniosku przetwarzane są w celu zawarcia lub aktualizacji Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (art. 6 ust 1. lit b RODO).Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz sprzeciwu w związku z przetwarzanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Państwa danymi osobowymi.Pełne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie uzyskać na naszej stronie internetowej: www.gen.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
(czytelny podpis Wnioskującego)
1 Należy podać numer PESEL dla osób fizycznych lub numer NIP dla podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2 Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
3 Podanie nr NIP u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym nierejestrowaną wymaga załączenia Oświadczenia akcyzowego.
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Szanowny Kliencie, masz pytanie?
Udzielimy odpowiedzi:
Pobierz aplikację
!
4.Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości.
3.Modyfikacja dostępu do usługi e-faktura i eBOK
inne dane3
e-mail2
numer telefonu2
rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dot. obcokrajowców)
adres do korespondencji2
adres zamieszkania / adres siedziby
imię i nazwisko lub pełna nazwa
2.Oświadczenie Wnioskującego.
adres zamieszkania / adres siedziby
imię i nazwisko lub pełna nazwa
1.Dotychczasowe dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący).
Oświadczenie
o zmianie danych Odbiorcy
1
2
2
2
2
3
telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 801 429 429eBOK: ebok.gen.com.pl aplikacja mobilna G.EN.elektroniczna poczta e-mail: bsg@gen.com.pl
Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy
krlatuszek
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Windows User
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