
DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA 
DO MIEJSKIEJ SIECI 
CIEPŁOWNICZEJ  

  

  

 

 

............................ dnia ................................. 

 

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO  

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. 

ul. Opata Hackiego 1481-213  G d y n i a 

 

 
1. Właściciel: 

 
 

2. Adres: 

 
 

3. Telefon kontaktowy: 

 
 

4. E- mail: 

 
 

5. Rodzaj budynku1: 

□ wielorodzinny(-e) mieszkalny(-e) □ użyteczności publicznej 

□ wielorodzinny(-e) mieszkalno- usługowy(-e) □ przemysłowy 

□ jednorodzinny □ inne …………………….. 
 

6. Administrator: 

 
 

 
Jestem zainteresowany/a podłączeniem w/w budynku do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  
 
Obecne źródło ogrzewania budynku: 

 

Szacunkowa powierzchnia mieszkalna: 
m2 

Liczba mieszkańców w budynku: 

 

Moc obecnego źródła ciepła2: 

kW 

 
Powyższe informacje pozwolą na określenie wielkości zainteresowania przyłączeniem do miejskiej sieci 

ciepłowniczej ze strony właścicieli budynków. Na tej podstawie będziemy w stanie wykonać analizy 

służące do potwierdzenia zasadności ekonomicznej planowanej inwestycji oraz przygotowania jak 

najkorzystniejszych, dla Państwa, ofert w tym zakresie. 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe 
2 Jeśli jest znana 



DEKLARACJA PRZYŁĄCZENIA 
DO MIEJSKIEJ SIECI 
CIEPŁOWNICZEJ  

  

  

 

 

Podpisanie niniejszej deklaracji nie zobowiązuje klienta do realizacji inwestycji przyłączenia 

budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC oraz nie powoduje powstania jakichkolwiek 

kosztów po stronie klienta. 

 

Zakład RZR (OPEC ul. Filomatów 3, 81–242 Gdynia, tel 058 627 39 28, 058 627 39 31) 

 

 

........................................................ 
/podpis właściciela budynku/ 

 

 
 

 

 
Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni z siedzibą 

w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213. Można się z nim skontaktować poprzez: Biuro Obsługi Klienta –BOK, 

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14,infolinia: 800-380-006 (bezpłatna infolinia obsługuje połączenia z obszaru woj.pomorskiego 

–nr kier. 58, w godzinach pracy BOK), tel. 58 627-39-62, fax. 58 663-13-69; e-mail: bok@opecgdy.com.pl,; 

www.opecgdy.com.pl.Dla lepszej ochrony Pani/Pana danych od dnia 25.05.2018 r. w OPEC powołany został IOD –Inspektor 

Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować pod adresem: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, tel. 881-641-141, e-mail: 

iod@opecgdy.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z obowiązków przedsiębiorstwa 

energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr54, poz. 348 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ) oraz od 25.05.2018 r. na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO celem wykonania umów, jeżeli ich stroną jest osoba, której dane dotyczą a także na podstawie art.6 ust. 1 lit. 

a RODO w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego.Dane 

mogą być udostępniane wyłącznie organom państwowym upoważnionym do żądania tych danych z mocy prawa. Dane będą 

przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także podacie rozwiązania umowy do dnia upływu terminu przedawnienia 

roszczenia wynikającego z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizowania umów 

cywilnoprawnych z OPEC Sp. z o.o. W związku z przetwarzaniem przez OPEC danych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO, w tym w celach marketingowych i statystycznych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez OPEC 

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 


