
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego  
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: Imię: 

Data urodzenia: Numer telefonu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

 

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat): 

 

W kasie Urzędu  

 

Na rachunek 

bankowy:  

                          

 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

 

2.ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym. 
 

Podpis przyjmującego: Pieczątka wpływu: 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 
Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowe 

Miasto Lubawskie, z siedzibą w Mszanowie  przy ul. Podleśnej 1 , reprezentowanym przez Dyrektora. 

Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 056 472 63 21 lub adres email 

gops@gopsmszanowo.pl 

2) Pani/Pan może się skontaktować z inspektorem danych osobowych pod adresem e-

mail:iod@gminanml.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: 

a. Rozpatrzenia wniosku do wypłaty dodatku energetycznego 

b. W celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne. 



5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: 

a. Imię i Nazwisko, 

b. Data urodzenia, 

c. Adres, 

d. Numer telefonu 

e. Liczba osób w gospodarstwie. 

6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, 

informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia 

zaprzestania wypłacania tego dodatku. 

 

9) Masz prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  

c. przenoszenia swoich danych osobowych; 

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

f. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, 

a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Pani/Pana żądania/ rozpatrzenia 

wniosku. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 
 

 


