
MZNK 
W JAWORZNIE

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osoby ubiegającej się o dodatek energetyczny:

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Adres zamieszkania: 

Jaworzno, ul.......................................................................................................................................

2. Proszę o przyznanie dodatku energetycznego.

Oświadczam, że spełniam warunki otrzymania dodatku energetycznego tj.:

• mam  przyznany  dodatek  mieszkaniowy  na  podstawie  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001 r.

o  dodatkach  mieszkaniowych  na  okres  od  ..................................  do  .................................

decyzją nr .......................................................................................................................................

• jestem  stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym:  

   □  jest taka sama jak we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
   □  nie jest taka sama jak we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

4. Do wniosku dołączam:
• kopię  aktualnej  umowy  kompleksowej  lub  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,

Proszę o przekazanie przyznanego mi dodatku energetycznego:
• na mój rachunek bankowy:

• inny sposób 

...............................................................................................................................................................................

.................................................. ........................................................
       (podpis przyjmującego podanie)        (data, podpis czytelny wnioskodawcy)

   



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie,
ul. Północna 9b.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl, adres:
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b  43-600 Jaworzno.

3. Podanie  danych osobowych wynika z  przepisów prawa i  jest  niezbędne  w celu  realizacji  zadań
wynikających  z  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997 r.  Prawo  energetyczne. Konsekwencją
ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

4. Zgromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.

5. Administrator  danych  osobowych  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

6. W związku  z  przetwarzaniem danych  w ww.  celach,  odbiorcami  danych  osobowych mogą być:
a)  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające
na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa; 
b)  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  MZNK  w  Jaworznie
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MZNK w Jaworznie. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  czasie  realizacji  celu  oraz  ewentualnych  roszczeń,
a następnie zostaną trwale usunięte przez Administratora danych.

9. Zgromadzone dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy  niż  5  lat  od  dnia  zaprzestania
wypłacania dodatku energetycznego.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych
b) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż zostały naruszone przepisy rozporządzenia.

 

mailto:iod@mznk.jaworzno.pl

