Wniosek o zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej
z mikroinstalacji – podmiot inny niż PROSUMENT*

Data wypełnienia wniosku

Niniejszy wniosek dotyczy nr PPE / nr ewidencyjny

mikoinstalacja niepodłączona do sieci
mikoinstalacja podłączona do sieci w dniu
mikroinstalacja zmodernizowana po dniu 01.07.2016
Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródle, o którym mowa w niniejszym wniosku trwa do dnia 31.12.2016r.
mikroinstalacja przyłączona do sieci przed 01.07.2016r.
Niniejszym wnioskuję o rozliczenie przez sprzedawcę zobowiązanego różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji w danym półroczu .** W przypadku tym nie przysługuje świadectwo pochodzenia.
Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Adresat wniosku
TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60

Dane wnioskodawcy
Firma przedsiębiorcy / nazwa spółki cywilnej***

Imię i nazwisko (dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / wspólnika spółki cywilnej)

KRS

Telefon stacjonarny

NIP

Telefon komórkowy

REGON

Adres e-mail

Siedziba przedsiębiorcy / adres prowadzonej działalności spółki cywilnej
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

Adres zamieszkania (dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą / wspólnika spółki cywilnej)
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

/

Adres korespondencyjny

taki jak siedziba przedsiębiorcy

taki jak adres zamieszkania

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

inny, wpisz poniżej
Nr lokalu

Kod pocztowy

/

Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 606

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
ebok.tauron.pl
tok.indywidualni@tauron.pl

Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, KRS 0000270491, NIP 6762337735, REGON: 120378027
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Adres mikroinstalacji
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Powiat

Gmina

Reprezentacja / Pełnomocnictwo
Imię i nazwisko: Pełnomocnika (opcjonalnie, jeżeli Klient reprezentowany jest przez Pełnomocnika/ów)/ Reprezentanta

/dokument stwierdzający umocowanie (np. KRS, uchwała, statut, itp.), którego kopia jest załączona do
niniejszej Umowy.

Pełnomocnictwo z dnia

Dane rozliczeniowe wnioskodawcy
Numer rachunku bankowego Wnioskującego
Nazwa Banku

Numer rachunku bankowego

Okres rozliczeniowy
miesięczny (kalendarzowy)

3 miesięczny (kwartał kalendarzowy)

6 miesięczny (półrocze kalendarzowe)

12 miesięcy (rok kalendarzowy)

Oświadczenia wnioskodawcy
Wnioskodawca oferuje sprzedaż wytworzonej i wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja SA energii elektrycznej z niżej wymienionej Mikroinstalacji
własnością (bądź do której posiada odpowiedni tytuł prawny) o poniższych cechach:
Mikroinstalacji o mocy zainstalowanej

będącej jego

kW, w której energia elektryczna będzie pozyskiwana z następującego rodzaju odnawialnego źródła energii:

energia aerotermalna
energia geotermalna
energia hydrotermalna
energia fal prądów i pływów morskich
energia wiatru na lądzie
energia promieniowania słonecznego
energia z biogazu
energia z biogazu rolniczego
energia z biopłynów
Jednocześnie oświadczam, iż:
posiadam zawartą umowę sprzedaży/kompleksową dotyczącą energii elektrycznej na użytek własny z TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
nie jestem prosumentem*
Status podatnika VAT (proszę zaznaczyć właściwe):
korzystam ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054
z późniejszymi zmianami) oraz zostałem pouczony, o tym, że jako podatnik VAT korzystający ze zwolnienia podmiotowego na mocy art. 113 ustawy z dnia 11 marca
2011 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jestem - w przypadku utraty prawa
do zwolnienia od podatku VAT, w szczególności wskutek przekroczenia granicznego poziomu wartości sprzedaży – uwzględniać w fakturze stawkę podatku VAT
w obowiązującej aktualnie wysokości.
nie korzystam ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054
z późniejszymi zmianami) – jestem czynnym podatnikiem podatku VAT.
Status wytwórcy (proszę zaznaczyć właściwe):
prowadzę, niepodlegającą obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) działalność rolniczą (tj. w szczególności:
działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego lub działalność
w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hL wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust 3 ustawy z dnia
12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich (…) Dz. U z 2014 poz. 1104)
prowadzę inną (pozarolniczą) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
- wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego wniosku w formie kopii są zgodne z oryginałem,
- wszystkie informacje i dane zadeklarowane w niniejszym wniosku są prawdziwe,
- dysponuję odpowiednim tytułem prawnym do nieruchomości, na której zlokalizowana jest Mikroinstalacja, w zakresie zapewniającym oferowanie energii
oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności technicznych związanych z przyłączeniem Mikroinstacji do sieci OSD oraz wymaganą parametryzacją urządzeń pomiarowo –
rozliczeniowych,
- upoważniam TAURON Sprzedaż sp. z o.o. do pozyskiwania w moim imieniu od TAURON Dystrybucja S.A. danych technicznych potrzebnych do rozpoczęcia realizacji
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji.
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Dokumenty
W załączeniu przesyłam (na adres e-mail: tok.indywidualni@tauron.pl oraz pocztą TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice):
- ksero dokumentu: Informacja o możliwości zawarcia umowy (IMZU) lub Karta Danych Technicznych (KDT) lub Umowa o świadczenia usług dystrybucji dla wytwórców (UDw
wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z TAURON Dystrybucja
S.A.

Oświadczenie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji
1. W celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. wszystkich jego danych osobowych zawartych we wniosku oraz w późniejszej Umowie i jej załącznikach, w szczególności w zakresie: imion, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, serii i numer dowodu osobistego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru konta bankowego, numeru telefonu komórkowego, danych punktu poboru energii elektrycznej.
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. działając na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje a Wytwórca potwierdza, że został
poinformowany o tym, że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej Umowy jest TAURON Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 40-413 Kraków
ul.Łagiewnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 270491;
b. dane osobowe niezbędne w związku z procedurą zainicjowaną wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji oraz jej realizacją,
mogą być także udostępnianie innym spółkom z GRUPY TAURON, w szczególności zaś spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., która w ramach swoich działań
zajmuje się bieżącą obsługą umów w zakresie rozliczeń;
c. dane osobowe Sprzedającego, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej umowy w zakresie zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji;
d. Wytwórca jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
e. po zakończeniu realizacji Umowy, która zawarta zostanie na podstawie wniosku Wytwórcy i upływie okresu obowiązku archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy
odrębnych przepisów dane osobowe Wytwórcy zostaną zanonimizowane;
f. wyrażona przez Wytwórcę zgodna na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej jednak jest konieczna w związku z procedurą zawarcia
wnioskowanej Umowy oraz jej realizacji.

Niżej podpisany oświadczam, że działam na podstawie i w granicach aktualnego upoważnienia do reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie żądania przyłączenia Mikroinstalacji
do sieci OSD skutkującego żądaniem sprzedaży (albo odpowiednio rozliczenia - w przypadku statusu Prosumenta) wytworzonej energii elektrycznej Sprzedawcy
zobowiązanemu.

Czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika lub Reprezentanta

*
**
***

Prosument – w rozumieniu art. 2 pkt 27a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm. odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii na
podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzający energię elektryczną wyłączenie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca
2014r. (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.)
Możliwe wyłącznie przy jednoczesnym wyborze okresu rozliczeniowego 6 miesięcznego (półrocze kalendarzowe).
Przy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej należy wypełnić i podpisać tabele zamieszczone w załączniku nr 1 do niniejszego wniosku przez każdego ze wspólników.
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Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej z
mikroinstalacji – podmiot inny niż prosument

Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Oświadczenie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji
1. W celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. wszystkich jego danych osobowych zawartych we wniosku oraz w późniejszej Umowie i jej załącznikach, w szczególności w zakresie: imion, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, serii i numer dowodu osobistego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru konta bankowego, numeru telefonu komórkowego, danych punktu poboru energii elektrycznej.
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. działając na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje a Wytwórca potwierdza, że został
poinformowany o tym, że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej Umowy jest TAURON Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 40-413 Kraków
ul. Łagiewnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 270491;
b. dane osobowe niezbędne w związku z procedurą zainicjowaną wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji oraz jej realizacją,
mogą być także udostępnianie innym spółkom z GRUPY TAURON, w szczególności zaś spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., która w ramach swoich działań
zajmuje się bieżącą obsługą umów w zakresie rozliczeń;
c. dane osobowe Sprzedającego, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej umowy w zakresie zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji;
d. Wytwórca jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
e. po zakończeniu realizacji Umowy, która zawarta zostanie na podstawie wniosku Wytwórcy i upływie okresu obowiązku archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy
odrębnych przepisów dane osobowe Wytwórcy zostaną zanonimizowane;
f. wyrażona przez Wytwórcę zgodna na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej jednak jest konieczna w związku z procedurą zawarcia
wnioskowanej Umowy oraz jej realizacji.

Podpis wspólnika spółki cywilnej.
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Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Oświadczenie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji
1. W celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. wszystkich jego danych osobowych zawartych we wniosku oraz w późniejszej Umowie i jej załącznikach, w szczególności w zakresie: imion, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, serii i numer dowodu osobistego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru konta bankowego, numeru telefonu komórkowego, danych punktu poboru energii elektrycznej.
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. działając na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje a Wytwórca potwierdza, że został
poinformowany o tym, że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej Umowy jest TAURON Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 40-413 Kraków
ul. Łagiewnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 270491;
b. dane osobowe niezbędne w związku z procedurą zainicjowaną wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji oraz jej realizacją,
mogą być także udostępnianie innym spółkom z GRUPY TAURON, w szczególności zaś spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., która w ramach swoich działań
zajmuje się bieżącą obsługą umów w zakresie rozliczeń;
c. dane osobowe Sprzedającego, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej umowy w zakresie zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji;
d. Wytwórca jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
e. po zakończeniu realizacji Umowy, która zawarta zostanie na podstawie wniosku Wytwórcy i upływie okresu obowiązku archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy
odrębnych przepisów dane osobowe Wytwórcy zostaną zanonimizowane;
f. wyrażona przez Wytwórcę zgodna na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej jednak jest konieczna w związku z procedurą zawarcia
wnioskowanej Umowy oraz jej realizacji.

Podpis wspólnika spółki cywilnej.
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Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Oświadczenie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji
1. W celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. wszystkich jego danych osobowych zawartych we wniosku oraz w późniejszej Umowie i jej załącznikach, w szczególności w zakresie: imion, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, serii i numer dowodu osobistego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru konta bankowego, numeru telefonu komórkowego, danych punktu poboru energii elektrycznej.
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. działając na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje a Wytwórca potwierdza, że został
poinformowany o tym, że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej Umowy jest TAURON Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 40-413 Kraków
ul. Łagiewnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 270491;
b. dane osobowe niezbędne w związku z procedurą zainicjowaną wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji oraz jej realizacją,
mogą być także udostępnianie innym spółkom z GRUPY TAURON, w szczególności zaś spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., która w ramach swoich działań
zajmuje się bieżącą obsługą umów w zakresie rozliczeń;
c. dane osobowe Sprzedającego, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej umowy w zakresie zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji;
d. Wytwórca jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
e. po zakończeniu realizacji Umowy, która zawarta zostanie na podstawie wniosku Wytwórcy i upływie okresu obowiązku archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy
odrębnych przepisów dane osobowe Wytwórcy zostaną zanonimizowane;
f. wyrażona przez Wytwórcę zgodna na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej jednak jest konieczna w związku z procedurą zawarcia
wnioskowanej Umowy oraz jej realizacji.
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Dane wspólników
Imię i nazwisko wspólnika

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Numer NIP

Adres zamieszkania
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Poczta

Oświadczenie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy zakupu energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji
1. W celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez TAURON
Sprzedaż sp. z o.o. wszystkich jego danych osobowych zawartych we wniosku oraz w późniejszej Umowie i jej załącznikach, w szczególności w zakresie: imion, nazwiska,
adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, serii i numer dowodu osobistego, Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL, numeru konta bankowego, numeru telefonu komórkowego, danych punktu poboru energii elektrycznej.
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. działając na zasadzie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informuje a Wytwórca potwierdza, że został
poinformowany o tym, że:
a. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej
wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej Umowy jest TAURON Sprzedaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 40-413 Kraków
ul. Łagiewnicka 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 270491;
b. dane osobowe niezbędne w związku z procedurą zainicjowaną wnioskiem o zawarcie umowy zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji oraz jej realizacją,
mogą być także udostępnianie innym spółkom z GRUPY TAURON, w szczególności zaś spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., która w ramach swoich działań
zajmuje się bieżącą obsługą umów w zakresie rozliczeń;
c. dane osobowe Sprzedającego, o których mowa w punkcie 1 powyżej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań spowodowanych wnioskiem o zawarcie umowy
zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz późniejszej umowy w zakresie zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji;
d. Wytwórca jest uprawniony w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych;
e. po zakończeniu realizacji Umowy, która zawarta zostanie na podstawie wniosku Wytwórcy i upływie okresu obowiązku archiwizacji dokumentów wymaganego na mocy
odrębnych przepisów dane osobowe Wytwórcy zostaną zanonimizowane;
f. wyrażona przez Wytwórcę zgodna na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny niemniej jednak jest konieczna w związku z procedurą zawarcia
wnioskowanej Umowy oraz jej realizacji.

Podpis wspólnika spółki cywilnej

7/7

TS_NIEPROSUMENT_WOZ_MIKRO E

