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POLSKA

SPóŁKA GAzowNrcrwA
nr ankiely

szanowni PaństWo,

w związku z przYstąpienjem do opracowYwania przez PsG 5p. z o'o' oddział Zakład Gazowniczy w ''-...''''''.....'''..

koncepcji gaŻyfikacji miejscowości ....... zwracamY 5ię do Państwa Ż uprzejmą prośbą

o Wypełnienie poniższej ankiety'

Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem ,,x" lub uzupelnić w odpoWiednich miejscach.

czy ŻamierŻa Pan/Pani przyłączyć się do sieci gazowej iodbierać paliwo 8azowe w swoim budynku?

TAK NIE

JeśliTA( to prosŻę odpowiedzieć na pozostale pytania.

PrzewidywanY termin rozpoczęcja odbioru paliwa gazowe8o:

miesiąc /rok

Dane osobowe

lnformacje dotYc2ące
budynku

(miejsce odbioru sazu)

E za b udowa jednorodzin na ! zabudowa sze regowa

! zabudowa wielorodzinna licŻba mie5zkań'...'''... ! budynek handloWy/usługoWy

E budynek produkcyjny ! inny..................................
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! nieocieplony ! o.i"plony

tr
n

Aktualnie

E olejopałowv

E gaz płnnv

! Węgiel/koks

tr
!
tr

en€rgia elektryczna

wykorzystywane I E InnY - ----'
źródło energii J moc kotła

toczne zużycie paliwa

wiek wykorzystyWanYch Unądzeń

czy dokonalŻmiany nośnika w ostatnich 5latach fl o* L ] "i"



Celwykorzystania
gazu ziemneSo

tr ogrzewani€ budynku

przygotowywanie ciepłej wody

tl
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Dziękujemy boldzo zd pświęcony.żds i wpełnienie ąnkiety.

zgodn]e z ań' 13 ust' 1i2 RoŻpożądŻenia oochronie danych osobowych z dnia 27 kw]etnia 2016 r. (RoDo ) ]nformuję, iż Administratorem
Pani/Pańa danych osobowych jest PsG sp' z o.o' Ż siedzibą pny ul' Wojdecha Bandrowskiego 16.33_100 Tarnów' Dane końtaktowe do
lnspektora ochronY DanYch: iodo@osgaz.ol' Pani/Pana dane osobo\ł€ będą pŹetwarzane w ce u rozpatrzenia Żapytania o możliwość
pżylączenia do siecigazowej l będą przechowpane do mom€ntu rozpatrzenia przedmiotoweBo zapytania' w pnypadku Udzielenia
negatwnej odpowiedzi na zapń.ni€, Pani/Pana dan€osobowe będą pnetważane przeŻ dalszyokres 5lat W celu pżedstawlenja Pan]/Panu
propozycji podlączenja Pan]/Pana njerLJchomoścl do sieci 8azow€j jeż€li w tym oklesie pojawisiętaka moŹliwość. Pani/Pana daneosobowe
będą przetwaĘane na podstaw]e pfawnie uz.sadnionych interesów administratora (RoDo Art.6, ust' 1,l]t. f)jakimjest weMikacja
zainteresowani. pny|ączeniem do sieci gazowej na ob'ane, na którym znajduje sję Pana/Pa n i nie ruchomośĆ. Ponadto, Pani/Pana dańe
osobowe mogą bYć Ż bierane przez G mlnę, lU b lostać udostępnjone Gminie na której telen i€ ,ńajduje 5ię lorpatrywa na do przylącŻenia
ńieruchomość w ceLU w€Mikacji moż liwości zawarcia u mowy pomiędzY Panią/Pa nem a PsG sp' z o'o. ' Posiad. Pani/Pan pr.wo doŚtępu do
treściŚwoich danych oraz prawo jch sprostowania? usunięcla, o8ranjczenia pżetważania, prawo do pżeno'enia danych, plawo do
wniesienia sprzeciwu' Ma Pani/Pan prawodo wniesienia skargido wlaściwego organu nadŻorcŻego w.akresie ochronydanych osobowych,
gdv uzna Pani/Pan, ]Ź prz€twananie danych osobowy€h Pani/Pana dotycŻących narusza przepisy ogólnego RoŻporządzenia oochronjedanych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r' Podanie prz€Ż Panią/Pa.a danYch oŚobowych j€gt doblowolne, a konsekwencją niepodania danych
ÓśÓbowch bedzie bla k możliwości określen ia warUnków orŻvlaczenia i realiŻacii onedmiotu umoW'



lnformacja dla mieszkańców gminy czermin
dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych poprzez ankietę przy8otowaną

przez Polską spdkę Gazownictwa w celu rozpatnenia Żapytania

o możliwość przyłączenia do siecigazowei

KI.AUZUI.A INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie8o i Rady (UE) 2oL6/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych iwsprawie swobodne8o przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/wE (ogó|ne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 5. 1

informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy W cŻerminie (adres:

Czermin 140, 39-304 Czermin, tel. L7 774 L9 22)

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mo8ą Państwo kontaktować 5ię

z lnspektorem ochrony Danych, p. Katarzyną JakUbiec, pod adresem e-mail:

inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą prŻetwarŻane w celu realiŻacji obowiązków prawnych ciążących

na AdministratorŻe.

41 Dane osobowe będą prŻetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Ww. celu

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,

w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

7. osoba, którejdane dotyczą ma prawo do:

' dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,

o8raniczenia przetwarzania oraz do prŻenosŻenia swoich danych, atakże -
w przypadkach prŻewidŻianych prawem - prawo do usunięcia danych iprawo do
wniesienia sprzeciwu wobec prŻetwarŻania Państwa danych;

_ Wniesienia skar8i do or8anu nadzorczego w przypadku 8dy prŻetwarŻanie danych

odbywa sięz naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy' iż wzwiązku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, wtym profilowaniu, o czym stanowi ań. 22 ogólnego rozporządzenia

o ochronie danvch osobowych.

Potwierdzam, że zapoznałem 5ię z powYższą informacją i wyrażam zgodę na

przetwarzanie przez Urząd Gminy w czerminie danych osobowYch, podanych przeze mnie

w ankiecie przygotowanej przez Polską spólkę Gazownictwa, w celu rozpatrzenia zapytania

o możliwość przyłączenia do sieci gazowej'

miejscowość, data podpis/podpisy


