
  

 

 

 
…………………………………………………                                                      ………………………………………… 

         imię i nazwisko / nazwa                                                                                                           Miejscowość, data 

………………………………………………… 
 adres / siedziba 

………………………………………………… 

a 
…………………………………………………                                                          
  nr telefonu 

…………………………………………………                                                          
  adres e-mail 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

33-100 Tarnów, ul. Sienna 4 

 

Wniosek o wydanie oświadczenia 

o możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 
Mając na uwadze art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie oświadczenia                 

o możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanego/istniejącego* 

budynku zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki/działek*                                       

nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

obręb ……………. położonej/-ych* w …………..………………… przy ulicy ………………………….………….. . 

Szacowana powierzchnia ogrzewana budynku wynosi  ………………..………………… . 

 

 

  

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

                                                                                                                            Podpis osoby wnioskującej 

Załączniki:* 

1) Szkic określający lokalizację przyłączanego obiektu 

2) Inne: …………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
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KRS: 0000232646 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 27.766.602,00 zł w całości opłacony, BDO: 000110392 

 

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem 

Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia  

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232646,  

NIP: 873-10-01-679, REGON:  850310047, BDO: 000110392. 

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO ze względu na łączący Panią/Pana  

i Administratora stosunek, w celu realizacji procesu przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 

przetwarzanie jest niezbędne do jego realizacji, i będą przetwarzane przez okres realizacji tego procesu i okres 

niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami oraz wypełnienia 

obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 

 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, 

 zewnętrznym kancelariom prawnym, 

 zewnętrznym przedsiębiorstwom inżynieryjno-projektowym, 

 świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w związku  

z łączonym strony stosunkiem umownym), 

 innym upoważnionym podmiotom. 

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane 

dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH 

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem:  

daneosobowe@mpec.tarnow.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

ich danych osobowych. 

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu przyłączania do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku 

cywilnoprawnego z Administratorem. 


