
nr Kontrahenta

1

osoba upoważniona

imię i nazwisko, stanowisko służbowe

imię i nazwisko, stanowisko służbowe

do kontaktu*

osoba upoważniona
do kontaktu*

NIP

3

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”.

(dotyczy obiektów z mocą przyłączeniową do 40kW)

Warunki techniczne (wypełnić obowiązkowo)

wybrana
moc umowna

typ licznika licznik 1-fazowy licznik 3-fazowy

wybrana
grupa taryfowa

planowany roczny
zakup energii elektrycznej

Wnioskuję o następujące parametry techniczne:

(prosimy wpisać moc umowną, 
zgodnie z tabelą obok, pamiętając, 
że moc umowna musi mieć wartość 
całkowitą)

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

                                      Wnioskowana moc umowna
układ 1 fazowy

[kW]
1 - 2

3
4
5
6

7 - 8
X
X
2
6

układ 3 fazowy
[kW]
1 - 6

7 - 10
11 - 12
13 - 16
17 - 22
23 - 25
26 - 32
33 - 40

6 - 8
16 - 22

Prąd znamionowy zabezpieczenia
przedlicznikowego

[A]
10
16
20
25
32
40
50
63

13*
35*

kW

kWh

zabezpieczenie
przedlicznikowe

16A, 20A, 25A, 32A, 40A,

63A, 13A*, 35A*,

10A,

50A,

2PESEL

dotyczy klientów będących osobami fizycznymi



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

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.

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.
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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. 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. 

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.
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