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………………, dn. ………..……….

Veolia Północ Sp. z o.o.
                                                                               ul. Ciepła 9,

                                                                                                86-100 Świecie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

/Dz. U. Nr 16/2007, poz. 92/

1. WNIOSKODAWCA

Pełna nazwa 
(imię, nazwisko)

NIP/ 
PESEL 
(dla osób 
fizycznych
)

Adres: Kod: Miasto:

Numer telefonu:
Adres 
e-mail:

Wnosi o przyłączenie do sieci cieplnej obiektu:

2. DANE O OBIEKCIE PODŁĄCZONYM DO SIECI CIEPLNEJ

Pełna nazwa 

Rodzaj obiektu

Adres: Kod: Miasto:

Nr działki
Numer 
telefonu:

3. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE

a) przeznaczenie: 
b) kubatura całkowita obiektu: [m3]
c) kubatura ogrzewana: [m3]
d) powierzchnia użytkowa ogrzewana: [m2]

Informacja o wynikach audytu energetycznego (w załączeniu do wniosku):
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⬜ posiada ⬜ nie posiada
4. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH

Proszę zaznaczyć właściwe: ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA

⬜ centralne ogrzewanie [MW]

⬜ ciepła woda użytkowa [MW]

⬜ wentylacja [MW]

⬜ inne (opis) [MW]

5. PROPONOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA

Planowany termin: ……………………………………………………………..
(Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła zostanie określony w „Umowie o przyłączenie”)

…………………………………………….
podpis i pieczęć

6. Wymagany załącznik:

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło,  
w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

7.  Wykaz  dokumentów wymaganych dla  podpisania  umowy przyłączeniowej  (wymagane  
po otrzymaniu akceptacji w celu uzyskania warunków technicznych):

1)Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny akt notarialny, wpis z księgi wieczystej)
lub  inny  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny do  nieruchomości  (np.  umowa najmu),  dodatkowo  dla  innych
podmiotów:
1a) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: aktualny odpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
odpis nadania nr NIP i REGON,
1b) Spółki prawa handlowego: aktualny odpis z KRS oraz odpis nadania nr NIP i REGON,
1c) Wspólnoty mieszkaniowe:  uchwała o wyborze zarządu wspólnoty i jego administratora, zarządcy, oraz odpis
nadania nr NIP i REGON,
2) Wyniki audytu energetycznego (jeżeli był wykonany)
3) Pełnomocnictwo - jeżeli umowa miałaby być podpisane przez inne osoby niż właściciel/e danego obiektu.

8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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Zgodnie z Rozporządzeniem 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  ich  swobodnego  przepływu
(Rozporządzenie)  informujemy,  że  Państwa  dane  osobowe  lub  dane  osobowe  Państwa  przedstawicieli
przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych
punktów):

● w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
● w  celu  przedstawienia  oferty  usług  własnych  i  wówczas  będą  przechowywane  do  czasu  wyrażenia

sprzeciwu marketingowego,
● w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia 

i  analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat  
od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy
lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których
reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych
usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
● dostępu do treści swoich danych,
● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
● przenoszenia danych,
● wniesienia sprzeciwu,
● cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:

● Veolia Północ  Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (86-105) przy ul. Ciepłej 9,
● Veolia term S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
● Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,
● Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2.

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo kontaktować pod
adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia Północ Sp. z o.o.

…………………………………………………………
Podpis

mailto:inspektor.pl.vpol@veolia.com

