
                                                                                                      
data złożenia i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 

 
 
DYREKTOR 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Starogardzie Gdańskim 

 
 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 
 

1. Wnioskodawca   

   (imię i nazwisko) 
 

2. Adres zamieszkania 
 

 

   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 
 

3. PESEL             4.  Telefon  
                
   

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym  
   

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 
2018 r. poz. 1600 ze zm.), który brzmi „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, co następuje: 

• powyższe dane są prawdziwe; 
• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym 

jest obowiązująca; 
• pobieram dodatek mieszkaniowy. 

 

 

Do wniosku dołączam: 

• kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą           
     energetycznym (oryginał do wglądu). 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 
 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać (zaznaczyć właściwe): 

  Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku wnioskodawcy: 

                          

Nazwa banku .......................................................................................................................................................... 
 

  Na rachunek  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 (inny właściciel rachunku) 

Nr rachunku: 

                          

Nazwa banku .......................................................................................................................................................... 
 

  Wypłata gotówkowa  

 
 

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

Załącznik do Uchwały Nr X/110/2019 
Rady Miasta Starogard Gdański 
z dn. 29 maja 2019 r. 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

1. 
tożsamość i dane kontaktowe 
administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim  

al. Jana Pawła II 6, NIP 5921570077, REGON 002841092, 
tel. 58 5624458, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl. 

2. 
dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim można kontaktować się 
wysyłając wiadomość na adres email: 
iod.jednostki@um.starogard.pl 

3. cele przetwarzania danych osobowych 
Celem zbierania danych jest rozpatrzenie wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego. 

4. podstawy prawne przetwarzania 

Art. 6 ust. 1 lit c, e 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 związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.). 

5. 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów administratora lub strony 
trzeciej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie 
Pani/Pana dane osobowe, na podstawie dopuszczalnej  przesłanki 
niezbędności, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów  administratora, np.: dochodzenie należności, ochrona 
roszczeń, badania naukowe,  badania statystyczne. 

6. 
informacje o odbiorcach danych 
osobowych lub o kategoriach 
odbiorców, jeżeli istnieją 

Pani/Pan dane osobowe będą udostępniane współadministratorom, 
podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie 
zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom 
upoważnionym z mocy prawa. 

7. 
okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdy nie jest to 
możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż 

5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

8. 
 
informacje o prawach przysługujących 
osobie, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich sprostowania, w przypadku ustania celu, dla 
którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania. 

9. 
informacje o prawie wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. 

10. 

informacje, czy podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym 
lub umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy oraz czy osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich 
podania i jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami 
prawa, może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

11. 
informacje o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym  
o profilowaniu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim nie 
podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym 
w formie profilowania. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. 

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

(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 
 


