
 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
(W przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) 

 

Ja, niżej podpisany 

Mocodawca, 
 

 
zamieszkały/a w  

 
 
 
imię i nazwisko 

 

 
 

PESEL ustanawiam swym pełnomocnikiem 

 
 

imię i nazwisko 
 

PESEL i oświadczam, że pełnomocnik jest upoważniony do 
występowania w moim imieniu wobec PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNiG OD)  oraz Fundacji PGNiG S.A. im. 
Ignacego Łukasiewicza (Fundacja), we wszelkich sprawach związanych z przystąpieniem i realizacją Programu 
”Rachunek wdzięczności PGNiG dla ….”  (dalej: „Program”), którego realizacja jest związana z  punktem poboru paliwa 
gazowego zlokalizowanego w: 

 
adres budynku / lokalu 

 

W zakresie czynności określonych powyżej Pełnomocnik jest upoważniony między innymi do: 

1)  składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, wniosków i dokumentów związanych z Programem, 

2)  uzyskiwania i udzielania informacji związanych z realizacją. Programu. 
 

 

  

 

      Czytelny podpis Mocodawcy (imię i nazwisko) Miejscowość, data 

 
 

Telefon do kontaktu                                                                                                  adres e-mail 
pole nieobowiązkowe                                                                                               pole nieobowiązkowe  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza (Fundacja) z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. 

2. Kontakt z Fundacją jest możliwy pisemnie na adres: Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie, ul. 
Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa. 

3. Fundacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy listownie na adres wskazany w punkcie 2 powyżej lub 
poprzez e-mail: iod@pgnig.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez osobę, która udzieliła Pani/Panu pełnomocnictwa, tj. Pani/Pana Mocodawcę 
(Mocodawca). 

5. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Fundację obejmuje: imię, nazwisko i numer PESEL, a także - w przypadku 
ich ujawnienia przez Mocodawcę - dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  umożliwienia Pani/Panu występowania w imieniu Pani/Pana w sprawach 
związanych z przystąpieniem i realizacją Programu– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 
ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes polega na 
zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji osoby reprezentującej Mocodawcę.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: 

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

b) podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do realizacji Programu, takie jak usługi księgowe, usługi prawne,  

c) PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., której Fundacja zleca poszczególne czynności w ramach obsługi Programu,  

d) operatorom pocztowym i kurierom, 

e) bankom w zakresie realizacji płatności, 

f) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu, w tym wykonania umowy darowizny wiążącej 
Fundację z Pani/Pana Mocodawcą. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu  względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 5) powyżej, 
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Fundacja prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną 
lub elektroniczną. 



 


