U-DO

WNIOSEK O ZAWARCIE/ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY
z osobą fizyczną na potrzeby gospodarstwa domowego lub
innych obiektów zakwalifikowanych do grup taryfowych G

WNIOSEK DOTYCZY:
ZMIANY DANYCH
LUB WARUNKÓW UMOWY

ZAWARCIA tylko
UMOWY SPRZEDAŻY

ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ
Umowa sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji

Wymagana dodatkowa umowa
o świadczenie usług dystrybucji

Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy (proszę wypełnić drukowanymi literami).
Nr punktu poboru energii (PPE)

Nr Kontrahenta
(nie dotyczy nowego przyłącza)

Dane Klienta
Imię i nazwisko
Nr telefonu

Pesel*

Adres e-mail
* w przypadku cudzoziemców nieposiadających nr PESEL prosimy podać numer paszportu i datę urodzenia
Podanie numeru telefonu i adresu e-mail ułatwi kontakt i przyspieszy realizację wniosku.

Adres zamieszkania
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu

/ Nr lokalu

Nr domu

/ Nr lokalu

Miejscowość

Adres do korespondencji
taki sam, jak ADRES ZAMIESZKANIA

inny – wpisz poniżej

Ulica
Kod pocztowy

Miejscowość

DANE PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
Adres
taki sam, jak ADRES ZAMIESZKANIA

taki sam, jak ADRES DO KORESPONDENCJI

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu

inny – wpisz poniżej
/ Nr lokalu

Miejscowość

Dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby:
domu jednorodzinnego
Układ pomiarowy

lokalu mieszkalnego

garażu

inne, wpisz obok
brak licznika

numer licznika
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Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy (proszę wypełnić drukowanymi literami).
Warunki techniczne
Wnioskuję o następujące parametry techniczne:
zastosowanie zabezpieczenia
przedlicznikowego

10A,

16A,

20A,

25A,

32A,

40A,

50A,

63A,

13A*,

35A*,

licznik 1 - fazowy

typ licznika
wybrana
moc umowna

kW

planowany roczny
zakup energii
elektrycznej

kWh

licznik 3 - fazowy
(Prosimy wpisać moc umowną, zgodnie
z tabelą obok, pamiętając, że moc
umowna musi mieć wartość całkowitą.
Powyższe warunki techniczne można
wypełnić na podstawie Informacji
o
Możliwości
Zawarcia
Umowy
(dokument IMZU dla danego PPE od
Operatora Systemu Dystrybucyjnego)
lub załączyć IMZU.)

*dotyczy tylko Klientów, którzy obecnie posiadają ten typ
zabezpieczenia przedlicznikowego

Grupa taryfowa
Rodzaj licznika:

jednostrefowy

dwustrefowy

G11

Taryfa*:

dzień i noc jedna strefa

G12

ciepły dom dwustrefowa
strefa dzienna i nocna

-

G12w

mój weekend dwustrefowa, strefa
pozaszczytowa rozszerzona o soboty,
niedziele i inne dni wolne (cała doba)

G12as

antysmogowa Enea Eco

Oświadczam, że zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane poinformowałem/am Starostwo Powiatowe / Urząd Miasta
o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego i zamiarze jego użytkowania.**
* przy zmianie z grupy taryfowej C (lokal niemieszkalny) na G dla gospodarstw domowych należy załączyć Oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
w obiekcie, którego wniosek dotyczy. Dotyczy obiektów, które spełniają kryteria kwalifikowania odbiorców do grup taryfowych zawartych w „Taryfie dla energii elektrycznej”.
** oświadczenie wymagane przy przejściu z grupy taryfowej C (plac budowy) na G dla gospodarstw domowych.

Okres rozliczeniowy
Wybieram fakturę wystawianą:
co 1 miesiąc

co 6 miesięcy z prognozą*

co 2 miesiące

co 12 miesięcy z prognozą*

* faktury na prognozowaną wielkość zużycia energii

E-faktura
Wnioskuję o e-fakturę
Wybierając e-fakturę wyrażam zgodę na udostępnianie faktur za pośrednictwem kanałów elektronicznych wystawianych przez
Eneę SA , zgodnie z ustawą z o podatku od towarów i usług, na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania faktur za pośrednictwem
kanałów elektronicznych. Wyrażenie zgody na e-fakturę jest jednoznaczne z założeniem konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta
(ebok.enea.pl). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin udostępniania faktur za pośrednictwem kanałów
elektronicznych oraz Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klientów.

Adres e-mail do logowania w eBOK

(wypełnij jeśli nie posiadasz jeszcze konta)

Wypełnij w przypadku zmiany odbiorcy energii elektrycznej / płatnika*
Stan licznika**: I strefa

kWh

II strefa

kWh

Pozostałe parametry umowy:
bez zmian

inne, wpisz jakie

* warunkiem zawarcia umowy z Wnioskodawcą jest skuteczne rozwiązanie umowy z dotychczasowym Odbiorcą dla danego PPE.
** wskazany 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 dotychczasowym
użytkownikiem/płatnikiem a Eneą S.A.
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Podaj dane niezbędne do zawarcia umowy (proszę wypełnić drukowanymi literami).
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu/obiektu znajdującego się pod adresem punktu poboru energii
na podstawie:
prawa własności

umowy najmu

inne, wpisz obok
nie posiadam tytułu prawnego
UWAGA: uzasadnienie zawarcia umowy
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z zamieszczoną poniżej informacją Enei S.A. o sposobie i celu przetwarzania
danych osobowych.
Miejscowość

Data

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika*
*niepotrzebne skreślić

Informacja Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych - dotyczy Klienta będącego osobą fizyczną
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 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 Klienta będącego
osobą fizyczną (skierowana jest do pełnomocnika Klienta i ma zastosowanie w sytuacji, kiedy Wniosek podpisywany jest
przez pełnomocnika Klienta)
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 Klienta, 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 Enei 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 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. 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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