MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Przemyślu Spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Płowiecka 8
Telefon: 16 670 74 02 / Fax: 16 670 53 84
KRS: 0000127415, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 795-020-07-28 / REGON: 650024129
Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Nr rach. 28 1240 1792 1111 0011 1393 4349

Przemyśl, dnia …………………………………….r.

PEŁNOMOCNICTWO
P. ………………………………………………………….…….. legitymująca(y) się dowodem osobistym seria ………..….
Nr ………………………. Zamieszkała(y) w ……………………………………………… przy ul. ………………………………
upoważnia P. ………………………………………………………….…….. zam. …………………………………………………………
legitymującego się dowodem osobistym seria ………… nr ………………… do reprezentowania w sprawach
dotyczących dostawy ciepła do lokalu/obiektu nr …………….. w budynku/obiekcie przy ul.
………………………………………..……………… w Przemyślu.
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje czynności związane z dostawą ciepła do wskazanego wyżej
obiektu, a w szczególności z zawarciem oraz zmianą umowy sprzedaży ciepła i umów pokrewnych z
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. wraz ze wszelkimi
konsekwencjami wynikającymi z realizacji tych umów.
.…..…………………………………..

……….……………………………..

(podpis osoby upoważniającej)

(podpis osoby upoważnionej)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCY CIEPŁA
Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………. nr PESEL ……………………….
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. w związku z realizacją Umowy kompleksowej sprzedaży
ciepła - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)
oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.
Przemyśl dnia, ………………………………….

……..………………………………………………….
(czytelny podpis osoby upoważniającej – wyrażającej zgodę)

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.,
ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 16 670-41-53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO),
podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa w tym zakresie
może skutkować odmową zawarcia umowy.

