
 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 
1. DANE WNIOSKODAWCY 
Nazwisko i imię:  

Adres zamieszkania:  
Data urodzenia:  Numer telefonu:  
Liczba osób w gospodarstwie domowym:  

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1)  Wnioskodawca  

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

   W kasie Urzędu 

   Na rachunek 
  bankowy: 

                          

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 karnego, który przewiduje „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”, 
oświadczam co następuje: 
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię     
   załączam do niniejszego wniosku, 
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w  sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu realizacji 

uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej oraz obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia 

prawa do dodatku energetycznego. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne tj. firma Rekord Sl Sp. z o.o. z siedzibą  

w Bielsku-Białej, ul. Kasprowicza 5. Decyzje dotyczące przyznania dodatku energetycznego nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane będą 

przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Podanie danych jest 

wymogiem ustawowym  w celu wydania decyzji, a niepodanie danych może skutkować nierozpatrzeniem wniosku lub wydaniem decyzji negatywnej. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. 

Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie 

niezgodne z przepisami prawa. 

                            Data:                                                                                Podpis wnioskodawcy: 
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