UCHWAŁA NR XI/83/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 15 października 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 (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 755, poz. 1435, poz. 1517, poz. 1520, poz. 1524 i poz. 1556) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Wiesława Sokołowska
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WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO

□ gotówką w kasie Urzędu Gminy
□ przelew na rachunek bankowy:

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
oświadczam co następuje:
- powyższe dane są prawdziwe,
- mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od ………………………….. do …………………………….,
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego,
- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązująca.
Data:

Czytelny podpis wnioskodawcy:

Pieczątka wpływu:

Podpis przyjmującego:

WYPEŁNIA PRACOWNIK:
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:

Kwota dodatku energetycznego:
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Klauzula informacyjna
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rypin z siedzibą: Urząd
Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail
iod@lesny.com.pl oraz pisemnie na adres siedziby
administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z
realizacją zadań wynikających z:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne;
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na
podstawie stosownych umów.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami krajowych aktów prawnych oraz rozporządzenia, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
- dostępu do treści danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- uzyskania kopii danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
7. Podanie danych osobowych jest konieczne, w przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości
realizacji zadań ustawowych przez administratora.
8. Aby skorzystać z przysługujących praw, należy zwrócić się do Administratora Danych
Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe są poddane w pkt 1-2
niniejszej klauzuli.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów
międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
11. Wykonywanie obowiązku informacyjnego, odbywa się niezależnie od obowiązków i praw
przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego i nie wpływa na tok oraz
wynik postępowania.
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