
WNIOSEK 
o uruchomienie instalacji grzewczej

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.  
w Szydłowcu Data przyjęcia wniosku:

Wnioskodawca:
(właściciel/administartor budynku)

Adres:

Dane kontaktowe
numer telefonu:

adres e-mail:

W związku ze spadkiem temperatury 
zewnętrznej wnoszę o rozpoczęcie sezonu 
grzewczego i uruchomienie instalacji 
grzewczej w budynku(-ach):

Adres budynku:

Adres budynku:

Adres budynku:

Adres budynku:

Adres budynku:

Adres budynku:

Proponowany termin uruchomienia instalacji grzewczej:

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika:

Załączniki (proszę zaznaczyć znakiem „X”):

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wniskodawcy.

strona: 1/2
Wypełnia Ciepłownia Miejska w Szydłowcu

Data uruchomienia instalacji grzewczej:

Uwagi:

Wnioskodawca oświadcza jednocześnie, że wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w wyżej wyminienionych budynkach jest 
przygotowana do przyjęcia czynnika grzewczego.



strona: 2/2
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 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 (w skrócie RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ciepłownia Miejska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu, ul. Radomska 48A. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ciepłowni Miejskiej 
w Szydłowcu: cieplowniaszydlowiec@interia.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c RODO:

a) wypełniania zadań wynikających z  przepisów w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92 z 2007 roku);
b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
dokumentacji wytworzonej w Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
c) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokument ów księgowych w związku z brzmieniem przepisów 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217);

2) podjęcia działań przed zawarciem umowy o zaopatrzenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu jej zawarcia i wykonania 
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a) ustalenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego wniosku.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element dokumentacji technicznej , przez okres niezbędny dla wykonania 
czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, której dotyczył wniosek, a także przez okres konieczny 
w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania 
systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji przedmiotowego 
wniosku. Konsekwencją niepodania d anych osobowych będzie brak możliwości opracowania informacji technicznej.

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika:Miejscowość:

Data:


