OKI.2.B

WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO
wraz z wzorem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz
wzorem wniosku o zawarcie umowy

A. Protokół
Adres punktu poboru paliwa gazowego:
Ulica, numer domu / lokalu

Kod pocztowy, miejscowość

Numer fabryczny gazomierza:
Stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:
Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:
Uwaga: jeżeli będzie to możliwe, niniejszy dokument należy dostarczyć do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w terminie 14 dni
od daty przekazania lokalu. Podany powyżej stan gazomierza może zostać zweryfikowany przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w oparciu o wykonane przez niego odczyty rzeczywiste.

Czytelny podpis osoby przekazującej 			

Miejscowość, data

Czytelny podpis osoby przejmującej (imię i nazwisko)

B. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kompleksowej
Dane Odbiorcy wypowiadającego umowę
Imię
Nazwisko
i/lub nazwa
Numer ewidencyjny odbiorcy
PESEL
NIP1
Telefon kontaktowy 2
Adres e-mail2
Adres korespondencyjny2 (na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe)
Ulica, numer domu / lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę ją:

Oświadczam niniejszym, że:

 	przekazać na rachunek bankowy o numerze:
 	zaliczyć na poczet należności
o numerze ewidencyjnym:
Adres poboru paliwa gazowego:
Ulica, numer domu/lokalu

Kod pocztowy, miejscowość

na

wypowiadam Umowę
gazowego o numerze:
konto

klienta

kompleksową

dostarczania

paliwa

z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Okres
wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie
strona przejmująca zawrze umowę kompleksową dostarczania
paliwa gazowego do tej samej nieruchomości lub tego samego
obiektu / lokalu.
Data wpłynięcia niniejszego protokołu, zawierającego podpisane
oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przez uprawnioną
osobę, do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. rozpoczyna bieg
wypowiedzenia umowy.
Do dnia rozwiązania ww Umowy zobowiązuję się uregulować
wszelkie należności wynikające z tytuły realizacji Umowy.

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
o wypowiedzeniu umowy
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C. Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej3
Dane osoby wnioskującej o zawarcie umowy
Imię
Nazwisko
i/lub nazwa
PESEL
NIP1
Telefon kontaktowy 2
Adres e-mail2
Adres zamieszkania / siedziby
Ulica, numer domu / lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Adres korespondencyjny2
Ulica, numer domu / lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj

Wnoszę o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Czytelny podpis osoby wnoszącej
o zawarcie umowy (imię i nazwisko)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przejmującego nieruchomość / obiekt / lokal w razie przekazania protokołu
do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i złożenia wniosku o zawarcie umowy z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót
Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podejmowania czynności niezbędnych do zawarcia umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w razie jej zawarcia
– także w celu wykonania tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych
jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b) w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
2016/679) polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści
marketingowych drogą pocztową w okresie podejmowania
czynności niezbędnych do przedstawienia Pani/Panu oferty
i zawarcia umowy;
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art.
6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679); uzasadnionym interesem
PGNiG OD jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej
działalności gospodarczej;
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG OD
polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń
lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia 2016/679).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów
informatycznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny
do przedstawienia Pani/Panu oferty, a w razie zawarcia umowy –
także przez czas jej wykonywania. W przypadku danych podanych

fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez
czas niezbędny do przedstawienia Pani/Panu oferty lub przez okres
trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG
OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez
czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
6) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym czasie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD
prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana
treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych
osobowych dla celów określonych w pkt 3c i d przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi
o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.
10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG OD w celu
realizowania przez PGNiG OD działań niezbędnych do przedstawienia
Pani/Panu oferty i zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez PGNiG OD jest brak możliwości
realizowania ww. działań. Podanie danych osobowych oznaczonych
jako fakultatywne jest dobrowolne.
11) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez
PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie
internetowej pgnig.pl.

1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych
danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
3. Przejmujący nieruchomość/obiekt/lokal podaje dane tylko w przypadku chęci zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Dane osobowe osoby przejmującej podane na formularzu będą przetwarzane przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248
w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

- 2/2 -

