Nr wniosku

Wypełnia Reo.pl Sp. z o.o.

Data złożenia wniosku

_ _ /_ _ / _ _ _ _

Data kompletności wniosku

_ _ /_ _ / _ _ _ _

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I
ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW Z GRUPY TARYFOWEJ G
Dotyczy:
□ nowo przyłączony
□ istniejący punkt poboru □ zmiana grupy taryfowej
obiekt
energii
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy

□ uzupełnienia wniosku
numer............... z dnia.......................

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

PESEL (podaje osoba fizyczna):

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej):

REGON (nie dotyczy osoby fizycznej):

Numer KRS (nie dotyczy osoby fizycznej):

Seria i nr dokumentu tożsamości (podaje osoba fizyczna):

2. ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŻELI INNY NIŻ W 1.
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPAWIE
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail:

4. DANE PUNKTU POBORU ENERGII
Kod PPE/Numer licznika:
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numery działek i obręby, na których zlokalizowany jest obiekt:

Reo.pl Sp. z o.o., 02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9
tel.: +48 22 548 49 00, fax: + 48 22 548 49 04, e-mail: reo@reo.pl, www.reo.pl
KRS : 0000953880, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 490 000,00 zł, NIP: 5213956475; REGON: 521277758. Nr. rachunku bankowego: PL35114011370000293566001001

5. INFORMACJE TECHNICZNE
5.1. Charakter odbioru:
□ gospodarstwo domowe

□ stacja ładowania
pojazdów

□ inne: __________________________

5.2. Nazwa i nr tytułu prawnego:
dokument: ___________________________________________________________________
z dnia: _____________
5.3. Okres obowiązywania umowy:
Wnioskowany termin wejścia w życie umowy:
□ na czas nieokreślony
□ na czas określony do dnia__________
5.4. Deklarowana roczna wielkość zużycia energii elektrycznej:

Strefa I (całodobowa): __________ kWh

Strefa II: _________ kWh

Strefa III: _________ kWh
5.5. Wybrana grupa taryfowa:

Dla usług dystrybucji: _________

Dla sprzedaży energii elektrycznej: ______

Wartość mocy umownej: __________ kW

6. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU*






Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane
urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy np. odpis z księgi wieczystej, akt
notarialny;
Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu
(jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika)
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych)
Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą)

* Reo.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów
niezbędnych do zawarcia umowy kompleksowej.

7. DODATKOWE INFORMACJE, WYMAGANIA, UWAGI WNIOSKODAWCY
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________
□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez REO.pl Sp. z o.o. moich danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst
jednolity), w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz
realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
□ Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku

.....................................................
miejscowość i data

.................................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy
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8. INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY
1.

Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany
do niezwłocznego pisemnego poinformowania Reo.pl Sp. z o.o. o tych zmianach.
2. Informacje podane w niniejszym dokumencie, powinny być kompletne, poprawnie
wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności uzupełnienia
zgłoszenia o dodatkowe informacje, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć ponownie
kompletny druk wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Do tego czasu zgłoszenie nie
będzie stanowić podstawy do przyłączenia modułu wytwarzania.
3. Reo.pl Sp. z o.o. po otrzymaniu Wniosku dokona jego weryfikacji pod względem kompletności
i aktualności zawartych w nim danych i załączonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia
wystąpienia braków we Wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia
na wezwanie Reo.pl Sp. z o.o. w ciągu 21 dni.
4. W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa
powyżej, w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Wniosku sprawa
pozostanie bez rozpatrzenia. Zawarcie umowy kompleksowej wymagać będzie ponownego
złożenia Wniosku.
5. Wszystkie strony załączników muszą być ponumerowane i podpisane przez Wnioskodawcę.
6. Dane należy wpisywać drukowanymi literami. W przypadku, gdy dana rubryka nie dotyczy
wnioskodawcy wpisać "Nie dotyczy".
7. Wszystkie załączniki musza być w języku polskim; możliwe jest złożenie obcojęzycznego
oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.
8. Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: reo@reo.pl
9. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Reo.pl Sp. z o.o.
(dalej: Reo.pl) z siedzibą: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. Z Reo.pl Sp. z o.o. można
się skontaktować poprzez: adres e-mail: rodo@reo.pl
Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosku,
a w sytuacji zawarcia umowy na potrzeby jej realizacji oraz dochodzenia ewentualnych
roszczeń z niej wynikających.
W przypadku Wnioskodawców - osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą lub wspólników Spółek cywilnych -podstawą prawną przetwarzania ich danych
wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest: a. podjęcie działań
przed zawarciem umowy oraz na potrzeby jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. RODO;
.wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami
prawa energetycznego; c. prawnie uzasadniony interes REO.pl, o którym mowa w art.
6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją niniejszego wniosku oraz umowy w sytuacji jej
zawarcia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osób wskazanych do kontaktu we wniosku, innych
niż osoby,
o których mowa w pkt 4, jest prawnie uzasadniony interes Reo.pl o którym mowa w art.
6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją wniosku oraz wykonania postanowień umowy
w sytuacji jej zawarcia.
Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie
przepisów prawa, w tym Urzędowi Regulacji Energetyki w razie niezasadności
ekonomiczno-technicznej przyłączenia. Dane będą przekazywane również podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Reo.pl w tym m.in.: obsługującym systemy
informatyczne, prowadzącym obsługę finansowo- księgową, prowadzącym zewnętrzne
archiwa dokumentacji, realizującym audyty; przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z Reo.pl i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszego wniosku, a po jej zakończeniu przez
czas określony przepisami prawa energetycznego. W sytuacji zawarcia umowy dane będą
przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania
danych w oparciu
o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 4 lit. c oraz 5 powyżej.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Reo.pl lub z inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej).
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9.

Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe
rozpatrzenie
i realizacja niniejszego wniosku.
11. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Reo.pl lub z inspektorem
ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej).
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
13. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe
rozpatrzenie
i realizacja niniejszego wniosku.
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