………………
nr ankiety

Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem do opracowywania przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle koncepcji
gazyfikacji miejscowości Książnice zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem „x” lub uzupełnić w odpowiednich miejscach.
Czy zamierza Pan/Pani przyłączyć się do sieci gazowej i odbierać paliwo gazowe w swoim budynku?
 TAK

 NIE

Jeśli NIE, proszę o podanie przyczyny: ……………………………………………………………………………………………………………………
Jeśli TAK, to proszę odpowiedzieć na pozostałe pytania.
Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego:
miesiąc /rok

Dane osobowe

miejscowość

Informacje dotyczące
budynku
(miejsce odbioru gazu)

Imię i nazwisko/nazwa firmy

adres do korespondencji

telefon

e-mail

ulica

nr domu/mieszkania

zabudowa jednorodzinna

zabudowa szeregowa

zabudowa wielorodzinna liczba mieszkań……….

budynek handlowy/usługowy

budynek produkcyjny

inny……………………….......

istniejący (rok budowy )
……………………………….
nieocieplony

ocieplony

w trakcie budowy
planowany

Aktualnie
wykorzystywane
źródło energii

olej opałowy

energia elektryczna

gaz płynny

pompa ciepła

węgiel/koks

kotłownia lokalna

inny…………………….
moc kotła

………………………… [kW]

roczne zużycie paliwa

………………………… [litry/tony/m³]

wiek wykorzystywanych urządzeń

…………………………

czy dokonał zmiany nośnika w ostatnich 5 latach

tak

nie

nr działki

Cel wykorzystania
gazu ziemnego

ogrzewanie budynku

kuchnie gazowe

przygotowywanie ciepłej wody

inne…………………

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
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 będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania o możliwość
przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do momentu rozpatrzenia przedmiotowego zapytania. W przypadku udzielenia
negatywnej odpowiedzi na zapytanie, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez dalszy okres 5 lat w celu przedstawienia Pani/Panu
propozycji podłączenia Pani/Pana nieruchomości do sieci gazowej jeżeli w tym okresie pojawi się taka możliwość. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) jakim jest weryfikacja
zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej na obszarze, na którym znajduje się Pana/Pani nieruchomość. Ponadto, Pani/Pana dane
osobowe mogą być zbierane przez Gminę, lub zostać udostępnione Gminie na której terenie znajduje się rozpatrywana do przyłączenia
nieruchomość w celu weryfikacji możliwości zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a PSG sp. z o.o. . 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. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.

miejscowość, data

podpis/ podpisy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ANKIETY DOTYCZĄCE GAZYFIKACJI WSI W GMINIE MIELEC
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), i Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,
39-300 Mielec.
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl
i nr telefonu: (17) 774 56 37.
3. Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, telefon, e-mail, dane adresowe dot. budynku (miejscowość, ulica,
nr domu/mieszkania, działki) będą przetwarzane do opracowania przez PSG sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle koncepcji gazyfikacji wsi
w Gminie Mielec w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z:
– Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PSG sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Jaśle.
5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe są zbierane przez Urząd Gminy Mielec do dnia 31.05.2019 r., ankiety zostaną niezwłocznie przekazane do Polskiej
Spółki Gazownictwa.
8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy
prawa.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r..
10. Podanie danych osobowych wymaganych w ankiecie jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować
brakiem możliwości rozpatrzenia zapytania o przyłączenie do sieci gazowej. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
12. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

