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Czy Wnioskodawca posiada koncesję na obrót gazem ziemnym?*
□ tak   □ nie
Czy Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym?*
□ tak □ nie
Czy Wnioskodawca jest przyłączony do systemu dystrybucyjnego G.EN. GAZ ENERGIA*
□ tak □ nie
Czy Wnioskodawca posiada koncesję na obrót gazem ziemnym?*
□ tak □ nie
10. Nazwa punktu:
ID:
9.  Nazwa punktu:
ID:
8.  Nazwa punktu:
ID:
7.  Nazwa punktu:
ID:
6.  Nazwa punktu:
ID:
5.  Nazwa punktu:
ID:
4.  Nazwa punktu:
ID:
3.  Nazwa punktu:
ID:
2.  Nazwa punktu:
ID:
1.  Nazwa punktu:
ID:
Punkty wejścia do obszaru dystrybucyjnego, do którego Wnioskodawca planuje dostarczanie paliwa gazowego:
Inna nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie forma zabezpieczenia finansowego, zaakceptowana przez OSD.
Nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSD,
Depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD,
Forma zabezpieczenia finansowego:*
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6.
5.
4.
3.
2.
1.
e-mail
NIP
REGON
faks
telefon
KRS / inny rejestr podmiotów gospodarczych
adres do korespondencji
(jeżeli inny niż siedziby)
data wpływu
adres lub siedziba firmy
numer Wniosku
imię i nazwisko / firma
Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD
pełnomocnictwa potwierdzającego prawo osób podpisujących Wniosek do reprezentowania i zaciągania zobowiązań,
odpisu z rejestru przedsiębiorców OSD; Dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, które mogą wynikać z umowy na świadczenie usług dystrybucji, jeżeli prawo to nie wynika z treści wypisu, o którym mowa powyżej,
decyzji o nadaniu numeru REGON,
decyzji o nadaniu numeru NIP,
•
koncesja na obrót gazem ziemnym.
Załączniki do wniosku:
7.
8.
Oświadczenie Wnioskodawcy*
Zapewniamy dostarczanie paliwa gazowego do punktów wejścia wskazanych w pkt. 5 niniejszego wniosku.
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* oświadczenie Wnioskodawcy jest obowiązkowe
Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD
Zgodność w/w danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem.
(data i podpis Wnioskodawcy)
9.         Ochrona danych osobowych
1.         Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest spółka pod firmą G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym,
         ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
2.         Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych 
         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”.
3.         Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:
a.         realizacji usługi dystrybucji siecią OSD (art.6 ust 1. lit b RODO);
b.         realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) takich jak:
i.         dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z podjętych działań przyłączeniowych i świadczenia usług dystrybucyjnych;
ii.         przeprowadzanie czynności audytowych oraz kontrolnych;
iii.         dokonywanie prognozowania poboru i analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Administratora i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usług.
4.         Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom: prawniczym, projektowym, wykonawczym,
         urzędom związanym z realizacją usługi dystrybucji.
5.         Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a.         w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD przez okres eksploatacyjny;
b.         dane przetwarzane podczas audytu oraz kontroli przez okres 5 lat;
c.         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. Jednakże koniec tych wskazanych terminów przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Długość tych okresów zależna jest od woli ustawodawcy i może ulec zmianie. Jeżeli prowadzone będzie postępowanie windykacyjne Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres w którym możliwe będzie dochodzenie 
         roszeń zgodnie z obowiązującym prawem.
6.         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.
7.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi
         dystrybucji i realizacji przedmiotu umowy.
8.         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:
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 tego organu pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
•
•
•
Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
Wniosek o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD
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