…………………………………

Wrocław, dnia………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………………
(adres – ulica )

…………………………………
(kod)

miasto

Zarząd Zasobu Komunalnego
Biuro Obsługi Klienta nr ……
ul. ……………………………..

……………………………………………..
telefon kontaktowy

………………………………..
e-mail

Wniosek
Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę sposobu ogrzewania w lokalu
mieszkalnym nr ……….…. przy ul. ……………………….…………………………….… na ogrzewanie
……………………………………………………………………………………………………………………
elektryczne - jakiego typu (akumulacyjne, podczerwień, inne – określić jakie lub gazowe - piecem jedno czy dwufunkcyjnym)

Aktualnie lokal ogrzewany jest: *


piecami kaflowymi na paliwo stałe



centralne ogrzewanie etażowe z piecem na paliwo stałe - w ilości szt. …..………



piecami kaflowym z wkładem elektrycznym

- w ilości szt. .…………



ogrzewanie elektryczne piecami akumulacyjnymi

- w ilości szt. ……....….



ogrzewanie elektryczne grzejnikami olejowymi

- w ilości szt. …..….…..



piecem stałopalnym typu kominkowego

- w ilości szt. ……….…



inne – podać jakie ……………………………………….………………………….…..

- w ilości szt. .………….

Ciepła woda podgrzewana jest w lokalu za pomocą: *


bojlera elektrycznego



elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody



gazowego podgrzewacza wody typu „junkers”



inne – podać jakie ……………………………………………………………………….

* właściwe podkreślić
Oświadczam, że lokal mieszkalny składa się z następujących pomieszczeń:
……………………………………………………………………….…………………………………..
(pokoi – szt. kuchnia, łazienka z w c lub łazienka i wc, przedpokój, nyża, garderoba itp., - wpisać stan rzeczywisty)

………………………………………………………………………………………………………….…
(pokoi – szt. kuchnia, łazienka z w c lub łazienka i wc, przedpokój, nyża, garderoba itp., - wpisać stan rzeczywisty)

Liczba okien w lokalu …….………szt., w tym okna wymienione ……….szt.
W lokalu na stałe mieszka …….. osób.
Jestem zainteresowany/ana skorzystaniem z dofinansowania z Programu KAWKA Plus - TAK/ NIE
………………………………………
czytelny podpis

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/ PANA
DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
Niniejszą informację otrzymał/a Pan/ Pani w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 ust. 1 i 2
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator
Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zarząd Zasobu
Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Elżbiety 3, 50-111
Wrocław

Inspektor
Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Inspektor to osoba, z którą może się Pani/ Pan kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/ Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław,
 przez e-mail: ochronadanych@zzk.wroc.pl

Cel i podstawa
prawna
przetwarzania
danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do
wykonywania umowy w zakresie zmiany sposobu ogrzewania w lokalu
gminnym, której jest Pani/ Pan stroną lub przetwarzanie jest niezbędne
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem tej umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w związku z zawarciem umowy, w tym związanego z rozliczeniem
finansowo-księgowym oraz reklamacjami;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes Administratora
np. w celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia roszczeń.

Okres
przechowywania
Twoich danych
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy,
a następnie przez 5 lat w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
natomiast w przypadku wypełnienia praw dotyczących roszczeń do czasu
przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Urzędu Miasta
Wrocławia i podległych mu jednostek oraz naszym dostawcom
i usługodawco, w tym operatorom pocztowym, firmom kurierskim,
kancelariom prawnym, firmom audytorskim, firmom serwisującym systemy
i urządzenia IT, hostingodawcom skrzynki mailowej oraz innym
podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz nie będą na ich podstawie
podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Twoje prawa
związane z
przetwarzaniem
danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych, gdy dane są przetwarzane w związku z realizacją
celu wskazanego w pkt. a) oraz prawo wyrażenia sprzeciwu, gdy dane są
przetwarzane w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. c).
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz
konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem
umowy.

Prawo wniesienia
skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani / Pana danych
osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

