
WNIOSEK 
o zapewnienie dostawy energii elektrycznej

Data:

A. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

 Adres zamieszkania/Siedziba firmy*:
ul.

kod pocztowy miejscowość kraj

telefon kontaktowy e-mail

PESEL (dla osób fizycznych)

NIP (dla firm)

Zwracam się z prośbą o zapewnienie dostawy energii elektrycznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę

który będzie usytuowany w

przy ul.

numer działki

Przewidywana moc przyłączeniowa do obiektu: kW

Wniosek złożył:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

tel.

Wymagane załączniki:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją obiektu. Wnioskodawca:

czytelny podpis (pieczątka)

Telefoniczna Obsługa Klientów: 
Email:

tel. 32 303 0 303, dla firm 32 303 0 101 
indywidualni@vattenfall.pl, dla firm komercyjni@vattenfall.pl

* niepotrzebne skreślić

 Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pola zakreślić krzyżykiem.

domu jednorodzinnego innegarażu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TAURON Dystrybucja GZE S.A. 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.  TAURON 
Dystrybucja GZE S.A. jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym powyżej oraz wyłącznie w celu 
realizacji procesu zapewnienia dostawy energii elektrycznej. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych 
osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów 
prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  - tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). podałam/łem 
dobrowolnie.

Tak Nie
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* niepotrzebne skreślić
 Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pola zakreślić krzyżykiem.
Zaznacz jedną z możliwych opcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TAURON Dystrybucja GZE S.A. 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.  TAURON Dystrybucja GZE S.A. jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym powyżej oraz wyłącznie w celu realizacji procesu zapewnienia dostawy energii elektrycznej. 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  - tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). podałam/łem dobrowolnie.
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