
UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY GMINY HERBY

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Józef Kozielski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2019 r.

Poz. 4667



Załącznik do uchwały Nr VIII/50/19 

Rady Gminy Herby 
 z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 
WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 

 
                                              
1.        Wnioskodawca………………………….………………………………………………………………. 
                     Imię i nazwisko   

2.  Adres zamieszkania:.……………………………………………………………………. 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym     __ __ 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do  liczby osób 

wykazanej  we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego              TAK        NIE 

5.  Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
 

 

 

    Nr rachunku: 

  -     -    - - -     - 
 

 
 

Oświadczam, że: 

1. załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii elektrycznej nadal 
obowiązuje. 

 
Do wniosku dołączam: 

1. kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).  

2. …………………………………………………………………………….………………………….. 

 
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.         
 
 
 
 
………………………………….………….                                           …………………….…………………
                                                                  

data i podpis wnioskodawcy      data i  podpis przyjmującego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, ul. Lubliniecka 33, 
42-284 Herby.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec, z którą można się skontaktować za pomocą 
adresów e-mail: aleksandra@eduodo.pl  lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wypłacenia dodatku energetycznego.  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie odrębnych przepisów prawa.  
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego przechowywane 

będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku. (art. 5d ust. 3 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).  

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię 

danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane 
dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. 

b) niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych,  

c) usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy:  

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  

 przetwarzanie danych osobowych opierało się na zgodzie i nie ma innej podstawy prawnej, a osoba, 
której dane dotyczą cofnęła zgodę,  

 osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują prawnie 
uzasadnione podstawy przetwarzania,  

 osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego,  

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku, wynikającego z przepisów 
prawa,  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy:  

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  

 dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

e) wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,  
f) przenoszenia swoich danych,  
g) wzniesienia skargi do organu nadzorczego,  

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-g)  należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem 
Danych Osobowych.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
rozpatrzenia wniosku o wypłacenie dodatku energetycznego.  

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
11. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
 

…………………………………………… 
data i podpis 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4667


		2019-06-27T12:02:39+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




