Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do
miejskiej sieci ciepłowniczej Grupy GPEC.
Zaznacz miasto w którym znajduje się obiekt:
Gdańsk

Starogard Gdański

Sopot

Tczew

Pelplin

Dane kontaktowe wnioskodawcy
Nazwa lub imię i nazwisko

Adres korespondencyjny

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

Miejscowość

Informacje o obiekcie
Przeznaczenie obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy, magazyn)

Stan obiektu (projektowany/istniejący po termomodernizacji/ istniejący bez termomodernizacji)

Adres inwestycji

Działka

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2)

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3)

Liczba mieszkań w budynku

Ilość umywalek w obiekcie

Obręb

Ilość wanien/prysznicy w obiekcie

Uwagi

Zapotrzebowanie na ciepło
centralne ogrzewanie [kW]
ciepła woda użytkowa (średnia dobowa) [kW]
ciepła woda użytkowa maksymalna [kW]
wentylacja [kW]
technologia [kW]

DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
gazowe/elektryczne/olejowe/węglowe/inne

ZAŁĄCZNIKI, które należy dołączyć do zapytania:
•

plan zagospodarowania inwestycji lub szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją węzła cieplnego
w obiekcie*

* Pola nieobowiązkowe, podanie tych danych jest dobrowolne

WAŻNE
• zapytanie nie stanowi wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia
• w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia należy złożyć WNIOSEK O OKREŚLENIE
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
• formularz zapytania należy wypełnić czytelnie
• do zapytania należy dołączyć załącznik
• zapytanie należy podpisać
Zapytanie wraz z załącznikami należy dostarczyć do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.: osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta przy ul. Białej 1B w Gdańsku lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@gpec.pl. W przypadku zaznaczenia zgody na korespondencję
drogą elektroniczną, korespondencja w sprawie wniosku będzie kierowana na adres poczty elektronicznej
wnioskodawcy wskazany we wniosku
Formularze wniosku są dostępne w siedzibie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. przy ul. Białej 1 B w Gdańsku oraz w internecie pod adresem www.grupagpec.pl.

data sporządzenia dokumentu

czytelny podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Biała 1B . Spółka działa w ramach struktur Grupy GPEC (GPEC, GPEC SYSTEM
SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC SERWIS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC TCZEW SP. Z O.O.
z siedzibą w Tczewie, GPEC STAROGARD SP. Z O.O. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Orchis Energia Sopot
Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, GPEC ENERGIA SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC EKSPERT SP. Z O.O.
z siedzibą w Gdańsku, GPEC PRO SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku, GPEC PELPLIN SP. Z O.O. z siedzibą
w Pelplinie), w związku z tym Pana/i dane osobowe będą przekazywane w obrębie współadministratora w ramach Grupy
GPEC na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. Szczegóły znajdzie Pan/i na stronie www.grupagpec.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Grupy GPEC, który możliwy
jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub telefonicznie: 58 52 43 600. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także, w przypadku zgody na marketing
w celu promocji i reklamy produktów i usług Grupy GPEC na podstawie Pana/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Grupa GPEC
współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10
lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie obowiązywania umowy lub złożono wniosek
(w przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie) oraz w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego po zakończeniu obowiązywania umowy,
do czas wycofania zgody. Przedmiotową zgodę
można wycofać w dowolnym momencie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Grupy GPEC,
w tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
(kontakt mailowy i telefoniczny) dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

tak

nie
data i czytelny podpis

