Miejscowość ……………………………………., dn. …………………………………

Celsium Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 7
26-110 Skarżysko - Kamienna

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
wniosek złożony na podstawie §23 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.92)

A. Dane wnioskodawcy.
Imię i nazwisko, lub nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………………………………………………………… REGON ……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do kontaktu z Celsium sp. z o.o. …………………………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy ………………………………………………… e-mail ……………………………………………………………………………………..

B. Charakterystyka obiektu, który będzie zasilany w ciepło.
1. Adres obiektu (miejscowość, ulica, nr domu, nr działki, arkusz, obręb)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wniosek dotyczy (niepotrzebne skreślić):
a) obiektu projektowanego* / istniejącego*
3. Rodzaj obiektu (niepotrzebne skreślić):
a) budynek mieszkalny jednorodzinny* / wielorodzinny* / osiedle mieszkalne*
b) budynek biurowy* / usługowy* / handlowy*
c) budynek przemysłowy*
d) inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Informacje o odgrzewanych pomieszczeniach w obiekcie:
a) kubatura ogrzewanego obiektu

V = ………………………………… [m3]

b) powierzchnia ogrzewana obiektu

A = ………………………………… [m2]

c) wysokość ogrzewanego obiektu

H = ………………………………… [m]

5. Przeznaczenie i zapotrzebowanie mocy cieplnej:
a) centralne ogrzewanie (c.o.)

Qco = ………………………………… [kW]

b) ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość średnia

Qcwu = ………………………………… [kW]

c) ciepła woda użytkowa (c.w.u.) – wartość max. godzinowa

Qcwumax = ………………………………… [kW]

d) wentylacja

Qw = ………………………………… [kW]

e) cele technologiczne (c.t.)

Qct = ………………………………… [kW]

6. Rodzaj instalacji centralnego ogrzewania c.o. (niepotrzebne skreślić):
a) grzejnikowa*/podłogowa*
b) inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Przewidywalny termin rozpoczęcia inwestycji ……………………………………………………………………………………………….
8. Przewidywalny termin rozpoczęcia poboru ciepła …………………………………………………………………………………………

C. Załączniki.
1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
2. Pełnomocnictwo (w przypadku, kiedy w imieniu inwestora z wnioskiem występuje pełnomocnik).
3. Plan zagospodarowania lub szkic sytuacyjny w skali 1:500 (lub 1:1000) z naniesioną lokalizacją obiektu
i przewidywanym miejscem doprowadzenia przyłącza cieplnego.
4. Proponowana lokalizacja węzła cieplnego na rzucie budynku na mapie w skali 1:500 (lub 1:1000).
5. Podpisaną klauzulą informacyjną RODO.

……………………………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) – informujemy, że:
1.

2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Celsium Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej,
ul. 11 Listopada 7 NIP: 663-000-24-73, REGON: 290020845, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000044466 (zwana dalej Spółką lub Administratorem).
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak
powyżej lub na adres e-mail: celsium@celsium.pl.
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na
pisma i wnioski;
b. w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo - rachunkowych;
c. w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji;
d. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także
w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
dane te są przetwarzane.
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji
publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie
wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostepnienia tych danych, podmioty, którym Administrator
ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania
danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17
RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na
podstawie art. 20 RODO).
8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator
zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób
przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy
kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail:
celsium@celsium.pl.

