
Załącznik do uchwały nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. 

 

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego  
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: Imię: 

PESEL: Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (w 

przypadku, gdy nie nadano nr PESEL): 
Kod pocztowy i miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres e-mail: Numer telefonu: 

 

Proszę o przekazywanie wypłaty przysługującego mi dodatku energetycznego na konto bankowe: 

  Wnioskodawcy                Pełnomocnika                      Osoby upoważnionej 

 Nazwisko i imię:  

 Nr rachunku bankowego:                            

II. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 

 pełnomocnictwo 

 upoważnienie do pobierania świadczenia 

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 kodeksu 

karnego - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy zeznaje nieprawdę albo zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam, 

że: 

- załączona umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta  

z przedsiębiorstwem energetycznym jest aktualna, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

- liczba osób w moim gospodarstwie domowym wynosi:        

                                                                                        (wpisać liczbę) 

  

Pieczątka i podpis przyjmującego: 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis wnioskodawcy: 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie  art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest 

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, zwanym 

dalej MCŚ Opole. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem 

ado@mcs.opole.pl.  

2. W Miejskim Centrum Świadczeń powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Kontakt pod adresem iod@mcs.opole.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

postępowań w zakresie prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane:  

1) podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa; 

2) Poczcie Polskiej;  

3) dostawy oprogramowania używanego do obsługi dodatków energetycznych; 

4) podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną MCŚ Opole; 

5) podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole pomoc prawną; 

6) podmiotowi świadczącemu MCŚ Opole usługi informatyczne.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO).  

8. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy 

każdego klienta, wobec którego realizujemy cel opisany w punkcie 3.  

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

………………………………   …………………………………… 

      miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
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