Wybierz
Infolinia nr: 422 222 222
Adres e - mail: serwis@gkpge.pl

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI
Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE DRUKOWANYMI literami lub zaznaczyć ,,X’’ właściwe pole wyboru.
Oświadczam, że w ramach Umowy o której zawarcie wnioskuję:
Posiadam status konsumenta, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
Nie posiadam statusu konsumenta o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
Jeżeli wniosek dotyczy Odbiorcy niebędącego konsumentem, Odbiorca składa poniższe oświadczenie:
Jestem dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8
marca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).
Nie jestem dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
z dnia 8 marca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.).
Jeżeli wniosek dotyczy Odbiorcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, Odbiorca składa poniższe oświadczenie.
Oświadczam, że:
Jestem osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przedmiot
Umowy nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej,udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jestem osobą fizyczną, zawierającą Umowę na potrzeby bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i jednocześnie Umowa
ta posiada dla mnie charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek dotyczy:

A1.

Nowo przyłączonego obiektu

Istniejącego punktu poboru energii

Zmiany grupy taryfowej

DANE KLIENTA

1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

2. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

1. PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*

, REGON**

NIP**

2. PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*

, REGON**

NIP**

1. Reprezentowanym przez:
PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*
2. Reprezentowanym przez:
PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*

ADRES ZAMELDOWANIA/ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY
Ulica
Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI tak jak wyzej:

zgodnie z danymi ponizej:

Ulica
Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość
Poczta
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 529 923 900 zł. Kapitał wpłacony: 529 923 900 zł. www.gkpge.pl

1.

DANE DO KONTAKTU W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY
Telefon kontaktowy

A2.

Adres e-mail

ADRES PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/nr lokalu
Miasto
Poczta

PRZEZNACZENIE OBIEKTU
np. gospodarstwo domowe, domek letniskowy, garaż lub działalność produkcyjna, handlowo-usługowa itp.

NAZWA TYTUŁU PRAWNEGO
np. umowa cywilnoprawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, decyzja administracyjna
MM

DD

z dnia

A3.

/

RRRR

/

r.

Okres obowiązywania umowy:

Data (DD-MM-RRRR)

na czas nieokreślony

Wybrana grupa taryfowa

na czas określony do dnia
Moc umowna

kW

Strefa I (całodobowo)

Deklarowana roczna wielkość zużycia energii elektrycznej***
Wybrany okres rozliczeniowy

1-miesieczny

Wybierz sposób zawarcia umowy:

2-miesieczny

Strefa II

kWh

Strefa III

kWh

Strefa IV

kWh

kWh

6-miesieczny

platforma elektroniczna Autenti*****
profil cyfrowy: podpis kwalifikowany, profil zaufany******,
korespondencyjnie.

Wybierz sprzedawcę rezerwowego:
Jako wybranego sprzedawcę rezerwowego wskazuję: Wybierz
Elektrix Sp. z o.o. (wyłącznie dla odbiorców w gospodarstwach domowych)

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie ustawy Prawo energetyczne, a także na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
(art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu marketingowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit f). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w
okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego. Dane
mogą zostać przekazane: partnerom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie
realizacji płatności, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy. Dane mogą być przekazane
organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy
Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania
oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do
wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych
państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte
jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię
standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie
www.pge-obrot.pl/Dane-osobowe.

Oświadczam, że dane zawarte we Wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość, data i czytelny podpis Odbiorcy / Pełnomocnika

Podpis i pieczątka pracownika przyjmującego Wniosek

Pole obowiązkowe do wypełnienia dla Odbiorców posiadających koncesję na wytwarzanie, obrót, przesył lub dystrybucję energii elektrycznej.
Posiadam koncesję na:

wytwarzanie

obrót

przesył

dystrybucję energii elektrycznej
Data (DD-MM-RRRR)

Numer koncesji:

Wydana w dniu:
Data i czytelny podpis Odbiorcy / Pełnomocnika

UWAGA ! Przy składaniu niniejszego Wniosku należy okazać:
1. W przypadku nowo przyłączonego obiektu - dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” wydany przez Operatora.
2. W przypadku istniejącego punktu poboru energii „Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej” - druk PGE Obrót S.A. (przy istniejącym układzie pomiarowo - rozliczeniowym).
3. Wypis z organów rejestrowych (np. KRS, CEIDG), NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych).
*
**
***
****
*****
******

Rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości należy wprowadzić wyłącznie w sytuacji, gdy Odbiorca/Pełnomocnik nie posiada numeru PESEL.
Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
W przypadku wyboru umowy na czas określony, należy podać deklarowaną wielkość zużycia w okresie obowiązywania umowy.
Okresy rozliczeniowe dla poszczególnych grup taryfowych określone są w Taryfie OSD.
W przypadku wyboru przedmiotowego sposobu zawarcia umowy należy podać adres e-mail oraz numer telefonu w części A1 „Dane do kontaktu w sprawie realizacji umowy”.
W przypadku wyboru przedmiotowego sposobu zawarcia umowy należy podać adres e-mail w części A1 „Dane do kontaktu w sprawie realizacji umowy”.

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 529 923 900 zł. Kapitał wpłacony: 529 923 900 zł. www.gkpge.pl
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