
 Załącznik Nr 1  

 do Uchwały Nr ……………… 

 Rady Miejskiej w Sochaczewie  

   z dnia …..………………2020 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego  
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię:                                                                                                        

Adres zamieszkania: 

Numer telefonu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL 

1)  
 

wnioskodawca 
 

2)  
   

3)  
   

4)  
   

5)  
   

6)  
   

7)  
   

8)  
   

9)  
   

10)  
   

 

3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO  

Na rachunek bankowy:                            

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, który przewiduje 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

oświadczam co następuje: 
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,  

- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

Pieczątka wpływu:  

 

 

 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L119  

z 04.05.2016 r.) informuje się, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie jest: Burmistrz Miasta 

Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.tel.+48 (46) 8622235, fax:+48 (46)8622602,  e-mail: sekretariat@sochaczew.pl 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Włodzimierz Boczkowski  

z którym można się skontaktować poprzez  e-mail iod@sochaczew.pl lub telefonicznie tel. +48(46)8622235 wew. 309. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wydziale Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia  Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Urząd Miejski w Sochaczewie oraz podmioty, które na podstawie 

umów powierzenia  podpisanych z Urzędem Miasta  dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sochaczew. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane w państwach trzecich  i organizacjach międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez 

okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu  

do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych Nie dotyczy sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do  wywiązania  

się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie,  

przy czym podanie danych jest : obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa  lub ma na celu zawarcie 

umowy. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:iod@sochaczew.pl

