PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Nr punktu poboru energii PPE

Nr Kontrahenta

Data przekazania/przejęcia lokalu/obiektu (DD/MM/RRRR)

Punkt poboru energii (PPE)
Adres
Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

/ Nr lokalu

Miejscowość

Dane układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika)
Nr licznika
Stan licznika1: I strefa

kWh

II strefa

kWh

Dane Zdającego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail

Adres korespondencji
taki sam jak ADRES PUNKTU POBORU ENERGII

inny - wpisz poniżej

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu

/ Nr lokalu

Miejscowość

Dane Odbierającego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
(UWAGA: wypełnić tylko w sytuacji gdy Protokół
zdawczo-odbiorczy stanowi wniosek o zawarcie umowy)

PESEL 2
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail ułatwi kontakt i przyspieszy realizację wniosku.

Adres korespondencji
taki sam jak ADRES PUNKTU POBORU ENERGII
Ulica
Kod pocztowy

inny - wpisz poniżej
Nr domu

/ Nr lokalu

Miejscowość

1

Wskazany w protokole stan licznika nie będzie stanowił podstawy rozliczenia końcowego. Do rozliczenia końcowego zostanie przyjęty stan licznika,
wskazany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodny z datą skutecznego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Zdającym a Eneą S.A.
2
W przypadku cudzoziemców nieposiadających nr PESEL prosimy podać numer paszportu i datę urodzenia
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Dane przyłącza
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu/obiektu wymienionego w sekcji powyżej (PPE) na podstawie
prawa własności

umowy najmu

inne, wpisz obok

nie posiadam tytułu prawnego
UWAGA: uzasadnienie zawarcia umowy

Dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby
domu jednorodzinnego

lokalu mieszkalnego

garażu

inne, wpisz obok

Grupa taryfowa
G11**

bez zmian*

dzień i noc jedna strefa

*Ze względów technicznych, strefy czasowe przyporządkowane do danej grupy taryfowej (określone po literze G cyfry i litery) muszą być takie same jak
w poprzedniej umowie między Sprzedawcą a dotychczasowym odbiorcą energii w Obiekcie. Klient może zmienić grupę taryfową po zawarciu Umowy na
zasadach w niej określonych.
**Istnieje możliwość zmiany grupy taryfowej z C11 na G11 w związku z przejęciem Obiektu / lokalu o charakterze mieszkalnym (gospodarstwo domowe).

Okres rozliczeniowy
Wybieram fakturę wystawianą:
co 1 miesiąc

co 2 miesiące

co 12 miesięcy z prognozą*

co 6 miesięcy z prognozą*

* faktury na prognozowaną wielkość zużycia energii

Pozostałe parametry techniczne:
bez zmian

zmiana, wpisz jaka

Miejscowość

Data

Podpis Odbierającego/Pełnomocnika*

Podpis Zdającego/Pełnomocnika*
Wnoszę o zawarcie umowy kompleksowej/sprzedaży energii elektrycznej*.

Podpis Odbierającego (Osoby wnioskującej
o zawarcie umowy) lub jego Pełnomocnika
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Eneę S.A. znajduje się w załącznikach do niniejszego Wniosku.
*niepotrzebne skreślić
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Informacja Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych Odbierającego
1. Dane administratora danych
Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 informuje, że jest administratorem Pani / Pana danych osobowych. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres: Górecka 1, 60-201
Poznań.
2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Wniosku.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) podjęcia działań zmierzających do realizacji niniejszego Wniosku, co stanowi działanie, które zmierza do zawarcia
i wykonania umowy;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią / Panem a Eneą S.A., co jest prawnie uzasadnionym interesem
Enei S.A.
4. Odbiorcy danych
Enea S.A. w związku z realizacją Wniosku ujawnia Pani / Pana dane osobowe Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.
Enea S.A. może powierzyć przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych:
• podmiotom z Grupy Kapitałowej Enea;
• dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym Enei S.A. usługi IT,
badań rynkowych, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie i drukarskie.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Enea S.A. wymaga od takich
dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani / Pana danych
osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Enei S.A.
5. Okres przechowywania danych
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Wniosku to jest w zakresie realizacji działań
zmierzających do zawarcia umowy lub w zakresie realizacji zawartej przez Panią / Pana umowy z Eneą S.A. do czasu zakończenia
jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa i przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Prawa
Ma Pani / Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia tych danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Enei S.A. lub strony trzeciej.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na
adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza Pani
/ Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
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Informacja Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych – dotyczy pełnomocnika Odbierającego
1. Dane administratora danych
Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1 informuje, że jest administratorem danych osobowych Pełnomocnika. Dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w Enei S.A.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres: Górecka 1, 60-201 Poznań.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Wniosku.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych
Dane osobowe Pełnomocnika będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji pełnomocnictwa udzielonego przez Odbierającego, w szczególności dotyczącego realizacji działań wskazanych
we Wniosku, co jest prawnie uzasadnionym interesem strony trzeciej;
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Pełnomocnikiem a Eneą S.A., co jest prawnie uzasadnionym interesem
Enei S.A.
4. Odbiorcy danych
Enea S.A. może ujawnić dane osobowe Pełnomocnika podmiotom świadczącym na rzecz Enea S.A. usługi prawne.
Enea S.A. w związku z realizacją Wniosku może ujawnić dane osobowe Pełnomocnika Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego.
Enea S.A. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Pełnomocnika:
• podmiotom z Grupy Kapitałowej Enea;
• dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz Enei S.A., w szczególności podmiotom świadczącym
Enei S.A. usługi IT, badań rynkowych, obsługowe, sprzedażowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie i drukarskie.
Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Enea S.A. wymaga od takich
dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
Pełnomocnika przetwarzanych przez nich w imieniu Enei S.A.
5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pełnomocnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Wniosku to jest w zakresie realizacji działań
zmierzających do zawarcia umowy lub w zakresie realizacji zawartej z Eneą S.A. umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym
czasie przez okres wymagany przepisami prawa i przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
6. Prawa
Pełnomocnik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Enei S.A. lub strony trzeciej.
7. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na
adres e-mail: esa.iod@enea.pl.
8. Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że Enea S.A. przetwarza jego
dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.
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