
                                              Oleśnica, dnia …....................................
     

WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca:                                                                                                                                                         
                                                                                                     (imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:  Oleśnica, ul.                                                                                                                            
                                                                                                              (ulica, nr domu, nr mieszkania)

3. PESEL: 4. Telefon:

5. Ilość osób w gospodarstwie domowym:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
• posiadam przyznany dodatek mieszkaniowy;
• powyższe dane są prawdziwe;
• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;
• umowa  kompleksowa  lub  umowa  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawarta  z  przedsiębiorcą  energetycznym  jest
obowiązująca;

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Nr rachunku                                                                                                                                                                 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

1.  Zryczałtowany  dodatek  energetyczny  przysługuje  odbiorcy  wrażliwemu  energii  elektrycznej  tj.  osobie,  której
przyznano  dodatek  mieszkaniowy  w  rozumieniu  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach
mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z 2021 r. poz.11), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
2. Dodatek energetyczny wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym
dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

                                                                                                                                                                                                  
                 (podpis przyjmującego)                                                                                    (podpis wnioskodawcy



ZAWIADOMIENIE

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Oleśnicy  informuje,  że  zgodnie  z  art.  10  § 1  ustawy  z  dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ma Pan/Pani prawo do
czynnego  udziału  w  każdym  etapie  postępowania  i  wypowiedzenia  się  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  niniejszego
zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

 
                                                                                                      …....................            ........................................................
                                                                                                               data                                              podpis

                                                                                                                                                                                               

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Zgodnie z art.13 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) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r., poz.1000), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z siedzibą przy 

ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica,
(nr tel.: +48 (71) 721 89 00), adres e-mail: sekretariat@mopsolesnica.gov.pl

2. W MOPS w Oleśnicy  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować adresem e-mail: 
iod@mopsolesnica.gov.pl

3. MOPS w Oleśnicy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
a) zapewnienie możliwości realizacji zadań wynikających z zapisów statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oleśnicy,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
c) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi
d) realizacji umów cywilnoprawnych, umów z kontrahentami,
e) obsługi procesów rekrutacji i zatrudnienia.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do 
odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 
sprostowania, w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a  także zaprzestania przetwarzania.

7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem .

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPS w Oleśnicy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

                                                                                          

                                                                                                  …....................            ........................................................
                                                                                                           data                                              podpis


