Mszczonów, dn………………………..

WNIOSEK
O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ

Nazwa i Adres Wnioskodawcy
Nazwa
wnioskodawcy
Ulica, nr :

Kod:

Miasto:

Telefon

Fax:

E-Mail:

Nazwa i lokalizacja miejsca poboru ciepła
Nazwa obiektu:
Ulica, nr:

Kod:

Numer umowy

Data
umowy

Miasto:

Zamówiona moc cieplna (kW)
Rodzaj potrzeb
cieplnych

CO
centralne
ogrzewanie

CW
ciepła woda
użytkowa

W
wentylacja

T
technologia

Razem
zamówiona moc
cieplna

Moce cieplne
przed korektą
Korekta mocy
cieplnych
Moc cieplne po
korekcie

Uzasadnienie zmiany mocy zamówionej (zakreślić właściwe)
Termomodernizacja Modernizacja Rozbudowa Zmiana
Korekta
obiektu
budynku
sposobu
niewłaściwego
użytkowania zamówienia mocy
Inne……

Charakterystyka obiektu po zmianie
Kubatura po korekcie w m3 :
Powierzchnia po korekcie w m2:

Wniosek należy złożyć do dnia wskazanego w umowie kupna-sprzedaży ciepła ( kompleksowej umowie
sprzedaży i przesyłu ciepła). Złożenie wniosku w terminie skutkuje tym, że nowa moc zamówiona
obowiązywać będzie od 01.01. następnego roku kalendarzowego.

W związku z wejściem w życie RODO uprzejmie informujemy, że administrujemy Państwa dane osobowe.
Wobec powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Geotermia Mazowiecka” S.A. , ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6 ust
1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47
preambuły RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów
(dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i realizacji umowy.
Odbiorcami danych są nasi pracownicy i współpracownicy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Do celów marketingu i realizacji analityki będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do dostępu do
własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - adres marta.chudzik@geotermia.com.pl
Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w każdym czasie.

Miejscowość, data

Podpis Odbiorcy

