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WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO DO
MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ Strona: 1 / 2

WNIOSKODAWCA:
TEL.

E-MAIL:

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU:

WŁAŚCICIEL OBIEKTU:

 LOKALIZACJA OBIEKTU:

 LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO:

 LICZBA OBIEKTÓW ZASILANYCH Z WĘZŁA:

 DANE DOTYCZACE OBIEKTÓW:
W przypadku etapowania inwestycji prosimy o

rozbicie podawanych danych na etapy
ETAP I ETAP II

SUMA POWIERZCHNI OGRZEWANYCH
POMIESZCZEŃ:

—

PRZEZNACZENIE OBIEKTÓW:
—

RODZAJ INSTALACJI ODBIORCZYCH
[TAK/NIE]:
CENTRALNE OGRZEWANIE
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
WENTYLACJA
INNE:

............................................................
.

…........................................................
.

………………………………………
.........………..

..........................................................

.............................................................
........................................................
........................................................
.......................................................

PRZEWIDYWANA MOC CIEPLNA [OGÓŁEM]: Istniejące źródło ciepła   TAK/NIE

1
.

CENTRALNE OGRZEWANIE Qco = kW Rok budowy:

2
.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA MAKSYMALNA Qcwu max = kW Rodzaj paliwa: gaz

3
.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA ŚREDNIA Qcwu śr = kW Sprawność:

4
.

WENTYLACJA Qwent = kW Roczne zużycie:

5
.

INNE: Q......   = kW

Ogółem: Qcałk = kW

ZAAWANSOWANIE PRAC INWESTYCYJNYCH:
- etap WZZT:                                     TAK         NIE
- etap pozwolenia na budowę:      TAK NIE

TERMIN PODŁĄCZENIA: ………………………..……………

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

* niepotrzebne skreślić



- Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektów
- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny projektowanego obiektu + lokalizacja węzła
Wniosek można przesłać na adres e-mail:
bok.pl.vzch@veolia.com lub krystyna.urbanska@veolia.com

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 Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 28/30,
● 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 internetowym www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Spółki.

Data: ……………………........................

………………………………….

(czytelny podpis wnioskodawcy)
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