
……………………………………… 
        (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. Wnioskodawca: 

1) Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

2) PESEL ………………………………..………………………………………… 

3) Adres zamieszkania  …………………………………………………………… 

4) Tel. (pole nieobowiązkowe) …………………………………………………… 

 

2. Ilość osób w gospodarstwie domowym ……………………..……………………… 

 

3. Sposób wypłaty dodatku energetycznego: 

 

 
rachunek bankowy: 

1) imię i nazwisko właściciela  konta ……..……………………..……………… 

2) nr rachunku: …………………………………..……………………………… 

 

 

 
rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam 
zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej 

nr rachunku:  ………………………………….…………………………………. 

 

 
odbiór gotówkowy 

 

    

4. Do wniosku dołączam:* 

1) kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu); 

2) dowód księgowy (rachunek lub fakturę VAT) za energię elektryczną (tylko  

w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy 

energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 

energii elektrycznej). 
 

5. Oświadczam, że na dzień składania wniosku: 

1) mam przyznany dodatek mieszkaniowy: TAK / NIE / UBIEGAM SIĘ * 

2) jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym: TAK / NIE * 

3) zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia 

elektryczna:TAK/NIE* 

 

 

                                                                                .….……………..…………………… 
     (podpis wnioskodawcy) 

*  - niepotrzebne skreślić 
 



POUCZENIE 

1) Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej  

tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym   

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2) Dodatek energetyczny jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku. 

3) Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca 

stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 

Informacje o przetwarzaniu 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej "RODO", przekazuje się poniżej informacje 

dot. przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej 

 w Siemyślu.  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu  

z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 14, 78-123 Siemyśl.  
2) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt ten możliwy jest poprzez e-mail: iod-ops@siemysl.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia i wypłacenia dodatku energetycznego,     

a także w dochodzenia jego zwrotu w przypadku, w którym  dodatek ten pobrano nienależnie. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180,  

z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                    

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.). 
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  

w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom 

zewnętrznym, które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania 

wykorzystywanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu na podstawie każdorazowo 

zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel 

przetwarzania, jak i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność 

administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego.  
7) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującą w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Siemyślu instrukcją kancelaryjną oraz zgodnie z art. 5d ust. 3 ustawy z dnia    

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, z którego wynika, że dane osobowe przetwarzane                         

w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego przechowuje się przez okres nie 

dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 
9) Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia 

sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO. 
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania 

uniemożliwi realizację wniosku tym samym uniemożliwi przyznanie dodatku energetycznego.   
12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu.   
                                        ………………………………………….. 
                                           (data i podpis osoby informowanej) 


