Pełnomocnictwo szczególne
dla osób fizycznych

1. Dane mocodawcy
imię i nazwisko/nazwa

PESEL/NIP1

adres zameldowania

e-mail 2
numer telefonu2

2. Dane pełnomocnika
imię i nazwisko/nazwa

PESEL/NIP1

adres zameldowania

e-mail2
numer telefonu2

Ja, niżej podpisany

imię i nazwisko/nazwa mocodawcy3

działając w imieniu własnym niniejszym udzielam Panu / Pani3
imię i nazwisko/nazwa pełnomocnika3

pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu do4:
podpisania Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,
podpisania Umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
podpisania Protokołu układu redukcyjno-pomiarowego,
wszelkich czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o przyłączenie lub kompleksowej umowy dostarczania paliwa
gazowego.
Pełnomocnictwo niniejsze nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Strony przyjmują do wiadomości

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych podanych w udzielanym Pełnomocnictwie szczegółowym jest spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA
Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, ul. Dorczyka 1,62-080 Tarnowo Podgórne.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo (Mocodawcy jak i Pełnomocnicy), skontaktować w
kwestiach związanych z ochroną danych i realizacji swoich praw poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej dostępnej
pod adresem www.gen.com.pl, pod adresem e-mail: iod@gen.com.pl, a także pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 z
dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celach:
a)
występowania w imieniu Mocodawcy do podpisywania: Umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego, o przyłączenie do sieci
gazowej, Protokołu układu redukcyjno-pomiarowego i wszelkich czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy (art.6 ust1. lit b
RODO);
b)
udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz podjęcia innych działań na Państwa żądanie (art.6 ust 1. lit b RODO);
c)
realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji (art.6 ust 1. lit b RODO);
d)
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.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych przez Administratora to: Pełnomocnicy i Mocodawcy.
Państwa dane pozyskaliśmy od osoby (Mocodawcy), która ustanowiła Państwa Pełnomocnikiem.
Państwa dane mogą być udostępniane w szczególności: naszym podwykonawcom w szczególności firmom: prawniczym, informatycznym,
projektowym, wykonawczym, urzędom związanym z realizacją budowy przyłącza.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a)
w przypadku wydania warunków technicznych i zawarcia umowy przyłączeniowej a następnie dystrybucyjnej do momentu realizacji usługi
wynikającej z umowy lub uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości ;
b)
w przypadku wydania warunków technicznych i nie zawarcie umowy przyłączeniowej przez okres 2 lat od otrzymania warunków technicznych;

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych.
Pola nieobowiązkowe.
Niepotrzebne skreślić.
4
Zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
1
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c)
d)

dane przetwarzane podczas audytu oraz kontroli przez okres 5 lat;
dane przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres do dnia upływu terminu
przedawnienia. Okresy te w momencie spełnienia obowiązku informacyjnego wynoszą 6 lat jeżeli jesteś osobą fizyczną, natomiast jeżeli
jesteś przedsiębiorcą będącym jednocześnie osobą fizyczną 3 lata.
8.
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.
9.
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. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w tym zakresie mają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga może być wniesiona w dwóch
formach:
a)
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: uodo.gov.pl postępując zgodnie ze wskazówkami tego organu
b)
tradycyjnie poprzez wysłanie listu za pośrednictwem poczty lub złożenie pisma osobiście w siedzibie organu pod adresem: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
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”.
Możecie też Państwo napisać do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: iod@gen.com.pl lub na adres wskazany w pkt 1.

(data i czytelny podpis mocodawcy)
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