
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Gminy  

Rawicz z dnia 24 marca 2021 roku 

Dyrektor                                                                                                            

Centrum Usług Społecznych  

Ul.Gen. Grota Roweckiego 4a 

63-900 Rawicz  

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU 

ENERGETYCZNEGO 

1. Wnioskodawca:…………………………………………………….................................... 

                                                                          (imię i nazwisko) 

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

                                           (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

3. PESEL:…………………………………………………………………… 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym………………………………… 

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby wykazanej we 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  TAK  NIE 

6. Wnioskuję o przyznanie dodatku energetycznego.  

PRZYZNANY DODATEK ENERGETYCZNY PROSZĘ PRZESŁAĆ NA WSKAZANY PONIŻEJ 

RACHUNEK BANKOWY:  

 

 

 

 

Imię i nazwisko właściciela konta: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku: 

       

 

 

 

Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową 

lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 

       

W tym wypadku do wniosku dołączam kopię rachunku lub faktury za ostatni okres rozliczeniowy za 

energię. 

Oświadczam, że 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 . 

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

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.                             

                                                                                ……………………………………………….. 

                                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy 

 



KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.(RODO), zostałam(em) poinformowana(ny), że: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,  
z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: email  iod@cusrawicz.pl, tel.65-546-10-02 
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:  

a. realizacji zadań w zakresie dodatków energetycznych, 
b. dochodzenia  roszczeń Administratora  lub jego obrony przed roszczeniami 

na podstawie :  

a. art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r 
b. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.), 
 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do kontroli tutejszego Centrum, podmioty 
właściwe w instancyjnym toku postępowania, podmioty z którymi zawiera się umowę powierzenia przetwarzania 
danych, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 

5) Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacania dodatku energetycznego przechowywane będą 
przezokres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku. 

6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (prawa te, w 
szczególności prawo do usunięcia danych, mogą być ograniczone innymi przepisami). 

7) Posiadam prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego . 
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych może być brak 

możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W pozostałym zakresie moje dane osobowe mogą 
być przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności 
przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

9) Dane osobowe mogą zostać uzyskane od innych podmiotów zobowiązanych do udzielenia odpowiedzi na żądanie 
Centrum. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą 
podległy personalizacji ani zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji.  

 

Oświadczenie jest ważne podczas pozyskiwania danych osobowych aktualnie oraz w przyszłości. 

 

 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Data Podpis osoby składającej oświadczenie 


