Wniosek o zawarcie Umowy
w sprawie świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych do punktów wyjścia z systemu
dystrybucyjnego wysokometanowego zasilanego z krajowego systemu gazowego o mocy umownej
nie większej niż 110 kWh/h
(wypełnić drukowanymi literami)
1. DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa firmy:
Osoba reprezentująca:
Siedziba firmy:

Adres do korespondencji:

Wielkość wpłaconego kapitału:
REGON:
Nr KRS / nr wpisu do CEIDG:
NIP:
Dane osoby upoważnionej do kontaktów
w sprawie zawarcia umowy (imię i
nazwisko, e-mail, telefon):
Wniosek dotyczy Obszaru Dystrybucyjnego (wg wykazu ORCS):

Czy Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym:

TAK

NIE

Czy Wnioskodawca posiada koncesję:

TAK

NIE

Czy Wnioskodawca posiada status
Pośredniczącego Podmiotu Gazowego:

TAK

NIE

2. FORMA ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO

Preferowana forma zabezpieczenia finansowego:
Gwarancja bankowa
Gwarancja ubezpieczeniowa
Depozyt pieniężny na rachunku OSD
3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas:

nieoznaczony
oznaczony

do dnia:

4. SPOSÓB ODBIORU UMOWY
Przygotowana umowa zostanie przesłana pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na wskazany we wniosku adres korespondencyjny
Wnioskodawcy.

5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DUON Dystrybucja sp. z o.o. Wysogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, tel. + 48 61 664 18 50
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000734483, NIP: 779-21-30-301, REGON: 639803477
Wysokość kapitału zakładowego 127 480 400,00 PLN - wpłacony w całości

Podane w niniejszym wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Serdeczna 8 Wysogotowo k.
Poznania 62-081 Przeźmierowo, będącego administratorem tych danych, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi dystrybucji
paliwa gazowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w szczególnych sytuacjach w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zw. „RODO”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa
gazowego. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych (podmiotem, któremu
udostępnia się dane osobowe) mogą być podmioty w ramach grupy przedsiębiorstw (Grupa Kapitałowa - lista dostępna na stronie
www.gge.com.pl) oraz podmioty wykonywujące usługi na rzecz Administratora lub inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne.
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do Organizacji
Międzynarodowych. Przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Jako Administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do usunięcia
przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy w związku z jej realizacją oraz
przez 5 lat od roku następnego po roku ustania obowiązywania umowy.
Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych) oraz prawo kontaktu z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: odo@gge.com.pl.

6. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do zaciągania w jego imieniu
zobowiązań, które mogą wynikać z umowy o świadczenie usługi dystrybucji.
Dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług – dla podmiotów
mających siedzibę na terenie państw – członków Unii Europejskiej.
Dokument nadania numeru statystycznego REGON.
Odpis lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji na obrót paliwami gazowymi - w przypadku wnioskodawców
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi.
Potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg umowy o świadczenie usług magazynowania lub umowy biletowej, o której mowa
w art. 24b ustawy o zapasach, potwierdzającej realizację przez wnioskodawcę wymogów wynikających z przepisów ustawy o
zapasach - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi.
Zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 t.j.), wystawione nie wcześniej
niż dwa (2) miesiące przed dniem złożenia wniosku,
Oświadczenie, że wobec podmiotu nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduję się on w stanie likwidacji.

7. INNE ZAŁĄCZNIKI

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenie niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą
w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa gazowniczego.
Zobowiązuje się, że przed zawarciem umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego przedstawię dokumenty potwierdzające
zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Wypełnia DUON Dystrybucja sp z o.o.
Numer wniosku:

Data złożenia wniosku:
DUON Dystrybucja sp. z o.o. Wysogotowo k. Poznania ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo, tel. + 48 61 664 18 50
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000734483, NIP: 779-21-30-301, REGON: 639803477
Wysokość kapitału zakładowego 127 480 400,00 PLN - wpłacony w całości

