
UCHWAŁA NR XVI/94/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, poz. 730, poz. 2348, poz. 1435, poz. 1517, 
poz. 1556, poz. 1524, poz. 1520) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Gidlach

Leszek Kucharski
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Załącznik do uchwały Nr XVI/94/19
Rady Gminy w Gidlach
z dnia 22 listopada 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego

………………………………….

Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………….

……………………………………

Adres zamieszkania

1. Proszę o przyznanie dodatku energetycznego.

2. Oświadczam, że:

a) moje gospodarstwo domowe składa się z …………. osób;

b) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

c) jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym;

d) zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie liczby osób, z których składa się moje 
gospodarstwo domowe oraz o zmianie warunków, których spełnienie jest niezbędne w celu przyznania dodatku 
energetycznego, wskazanych w pkt 2 niniejszego wniosku.

4. Przyznany dodatek energetyczny proszę przekazywać:

□ na wskazany rachunek bankowy:

Nr rachunku……………………………………………………………………..

Nazwa Banku……………………………………………………………………

□ odbiorę osobiście w kasie.

5. Zostałem/am poinformowana, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa do wypłaty dodatku 
energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Do wniosku dołączam:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą
z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach 
z siedzibą 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34 3272027 wew. 220 lub 221, e-mail: gops@gidle.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-
mail: iod@gidle.pl

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, tzn. dane będą 
przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, w szczególności w celu prowadzenia postępowania administracyjnego 
w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku energetycznego w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ponadto dane osobowe mogą być 
zbierane m.in. od pracodawcy, Powiatowego Urzędu Pracy, jednostek pomocy społecznej, Urzędu Gminy Gidle; 
niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana 
wniosku.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, np. podmioty świadczące usługi informatyczne.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub 
skargi, a po tym czasie przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 
postępowanie zostanie zakończone.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na 
podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach, w których administrator przetwarza dane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, dane mogą być usunięte po upływie okresu archiwizacji, o ile 
przepis szczególny nie stanowi inaczej;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli zachodzi jedna
z okoliczności określonych w art. 18 ust. 1 RODO, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – 
wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, o ile przepis szczególny 
nie stanowi inaczej.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie 
Pani/Pana danych osobowych.
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