UCHWAŁA NR XI/394/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 755, z późn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730, poz. 1435) Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się
do niniejszej uchwały.

wzór

wniosku

o wypłatę

dodatku

energetycznego,

stanowiący

załącznik

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
Joanna Zielińska
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Załącznik do uchwały Nr XI/394/19
Rady Miasta Gdyni
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
RSD. 824.1………………………

………………………………………………………………………………….....
Imię i nazwisko
PESEL

I

Wnioskodawca
81-……. Gdynia, ul. ……………………………………………………………...
Adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………
Telefon

Dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazane poniżej konto bankowe:
II

III

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z …………… osób.

IV

Oświadczam, co następuje:
·dołączona do wniosku umowa kompleksowa/ umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta
z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca;
·zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
·dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

podpis wnioskodawcy

podpis przyjmującego

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię umowy na dostawę energii elektrycznej (umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży) –
oryginał do wglądu;
2. Dokument potwierdzający numer konta bankowego, na które będzie przekazywany dodatek
energetyczny.
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Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o dodatek energetyczny
Działając na podstawie 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 95/48/WE (dalej
RODO), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą
w Gdyni 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl.
2. Dane Inspektora ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382
Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54.
3. Cel i podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe oraz dane wykazanych członków gospodarstwa
domowego przetwarzane są w celu ustalenia prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na
ADO). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane
w zdaniach poprzedzających, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych
danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: jednostki organizacyjne podległe ADO, organy władzy
publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie, operator pocztowy, właściwy dostawca usług
energetycznych, firma świadcząca serwis systemu dziedzinowego do obsługi wypłaty świadczeń SYGNITY,
firma świadcząca serwis systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Gdyni.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym,
zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia wypłacania dodatku
energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni
(art. 15 RODO),
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul.
Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości ustalenia i wypłacenia dodatku energetycznego.
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UZASADNIENIE

Wejście w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w ustawie z dnia 10 kwietnia 1977 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2018 r. poz. 755, z późn. zm.) zmieniony został art. 5d, w ten sposób, że rada gminy została zobowiązana
do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.
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