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osoba upoważniona

imię i nazwisko, stanowisko służbowe

imię i nazwisko, stanowisko służbowe

do kontaktu**

osoba upoważniona
do kontaktu**

NIP

(dotyczy niepośredniczącego podmiotu gazowego oraz obiektów z mocą 
umowną do 110kWh/h, grupy W1-W4)

kompleksowej dla paliwa gazowego

zmiana sprzedawcy paliwa gazowego*

(miejsce odbioru
paliwa gazowego)

ID punktu wyjścia 

Nr układu pomiarowego (gazomierza) Oddział OSD 

aktualna
grupa taryfowa [kWh/h] 

moc umowna przewidywany roczny zakup 
paliwa gazowego[kWh] 

41

do 110 

kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualna kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

*okres wypowiedzenia/data rozwiązania aktualnie obowiązującej umowy

*dane dotychczasowego sprzedawcy

Numer telefonu Klienta Godzina preferowanego kontaktu: 8 - 12 13 - 16 17 - 20

inne

nowo przyłączany obiekt - wybór ENEA jako sprzedawcy

harmonogram odczytów
(opcjonalnie)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

wypełnić, jeżeli wystąpi sezonowość poboru paliwa gazowego (dane w kWh dla poszczególnych miesięcy) 

I II III IV V VI

VII VIII IX X XI XII

Zawarcie nowej umowy będzie skutkowało (właściwe zaznaczyć): całkowitą zmianą sprzedawcy częściową zmianą sprzedawcy

Rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy dokona (właściwe zaznaczyć): klient sprzedawca

W przypadku braku wszystkich niezbędnych danych do zawarcia umowy prosimy o pozostawienie numeru telefonu i czasu kontaktu. 
Przedstawiciel ENEA skontaktuje się z Panią/Panem w celu uzupełnienia tych danych.

DANE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY 
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Oświadczenie Klienta o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego do Wniosku 
o zawarcie umowy kompleksowej dla paliwa gazowego.

Oświadczam, że nie jestem pośredniczącym podmiotem gazowym, a przeznaczenie paliwa gazowego (udział 
procentowy) pobieranego przeze mnie odzwierciedla tabela poniżej.

Obiekt

Numer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przeznaczenie Paliwa gazowego - cele

na cele opałowe przez gospodarstwa domowe.
[Art. 31b ust. 2 pkt 1) Ustawy o podatku akcyzowym]

na cele opałowe:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; 
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; 
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system 
prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
[Art. 31b ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym]

na cele opałowe przez:
1) organy administracji publicznej;
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; 
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
[Art. 31b ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym]

użycie gazu w procesach:
1) produkcji energii elektrycznej;
2) produkcji wyrobów energetycznych.
[Art. 31b ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym]

do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub 
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania Paliwa gazowego.
[Art. 31b ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym]

do napędu:
1) statków powietrznych, 
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie, z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze 
rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym.
[Art. 31b ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym]

do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.
[Art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie Ustawy o podatku akcyzowym]

na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem. 
[Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym]

na cele inne niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako 
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem.
[Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym]

                                                                                                              Łącznie

Udział
procentowy

                   %         

                   

                   %

                            
                   %

                   %

                   %

                   %

        100 %

Stawka podatku
akcyzowego

Zwolnione

Zwolnione

Zwolnione

11,04 zł/GJ

1,28 zł/GJ

0 zł

  Udział procentowy określić należy w odniesieniu do całego wolumenu pobieranego Paliwa gazowego (zarówno na cele zwolnione, jak również niezwolnione z podatku 
akcyzowego), w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób aby suma poszczególnych udziałów stanowiła łącznie 100,00%.
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data i podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej
do jego reprezentacji

**Wnioskodawca oświadcza, że poinformuje osoby wskazane do kontaktu o udostępnieniu ich danych
    Enei S.A. i o treści „Informacji Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych”



Informacja Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych

Dane administratora danych. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8 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: Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Wniosku.

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.

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.

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 i przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

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 Enea S.A. lub strony
trzeciej.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony 
Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl.

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Informacja Enea S.A. o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych – dotyczy pełnomocnika Klienta 
(skierowana jest do pełnomocnika Klienta i ma zastosowanie w sytuacji, kiedy Wniosek podpisywany jest przez 
pełnomocnika Klienta)

Dane administratora danych. Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8 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: Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji Wniosku.

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.;

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. 

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 Enea 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. 

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 Enea S.A. lub strony
trzeciej.

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony 
Danych na adres e-mail: esa.iod@enea.pl 

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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4 4


