
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu 

...................., dnia .................... 

 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

za pośrednictwem 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. 

Oddział Zakład Gazowniczy 

w...................................... 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE  

„ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII” 

 

Ja ...................................................... zam. przy ............................................................................... 

 (imię i nazwisko Klienta)   (Ulica, nr domu/nr mieszkania) 

w ............................................................. 

(kod pocztowy i miejscowość)  

 

Niniejszym oświadczam, że dobrowolnie przystępuję do Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM 

EKOLOGICZNEJ ENERGII” i oświadczam, iż budynek mieszkalny zlokalizowany w miejscowości …………….. 

przy ul. …………….. działka nr ……….. został przyłączony do sieci gazowej PSG w oparciu o: 

1. Umowę o przyłączenie do sieci gazowej nr ………………………. z dnia …………..…………………………….. 

2. Umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego nr ………………. z dnia ………………………………… 

3. Zgłoszenie instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym z dnia …………….…………………….. 

 

Nr konta bankowego ……………………..…………… 

 

........................................................ 

(czytelny podpis Uczestnika) 

Wypełnia Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o: 

potwierdzenie wydania na rzecz Uczestnika warunków przyłączenia w dniu……………………… 

 

potwierdzenie zawarcia z Uczestnikiem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  

w dniu…………………… 

 

potwierdzenie rozpoczęcia poboru gazu ziemnego przez Uczestnika w dniu…………………….. 

Karta montażu gazomierza nr ……………………………………….…….. z dnia ………………….………….... 

 

 

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

(data i podpis pracownika PSG) 

  



 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………….. , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 

lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i na zasadach określonych w § 6 Regulaminu. 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

......................................       ................................................ 

(data)          (czytelny podpis Uczestnika) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO POLSKIEJ SPÓLKI GAZOWNICTWA Sp. z o.o.  

dla Uczestników Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM EKOLOGICZNEJ ENERGII” 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu „ZOSTAŃ AMBASADOREM 

EKOLOGICZNEJ ENERGII” (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Programu. 

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom realizującym usługi 

dla PSG, kancelariom prawnym, firmom doradczym, i dostawcom systemów informatycznych, z 

którymi współpracuje Administrator.  

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

mailto:iodo@psgaz.pl

