
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Dane Odbiorcy  

1.1. Odbiorca:  

1.2. Adres Odbiorcy: 
 

1.3. Adres obiektu: 
 

1.4. Obiekt zasilany z węzła cieplnego, adres:  

1.5. Nr ewidencyjny węzła cieplnego:  

 
2. Zamówiona moc cieplna 
Odbiorca zleca dostawę ciepła wg deklarowanych poniżej wielkości: 

  jednostka ilość jednostek (z dokładnością do 0,0001 MW) 

2.1. Moc cieplna na potrzeby ogrzewania    Nco MW  

2.2. Moc cieplna na potrzeby ………….       Ninne MW  

2.3. Moc cieplna na potrzeby c.t.                  Nct MW  

- Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  − − 

2.4.      - maksymalna  Ncw
max 

MW  

2.5.      - średnia          Ncw
śr

 MW  

2.6. 
Zamówiona moc cieplna:  

Nz = Nco + Nct + Ncw
śr

 + Ninne 
MW  

 
3. Charakterystyka budynku 

3.1. Rok budowy    

3.2. Rok przyłączenia do m.s.c.    

  jednostka ilość jednostek 

3.3. Lokale mieszkalne – powierzchnia ogrzewana m
2
  

3.4. Lokale niemieszkalne – powierzchnia ogrzewana m
2
  

3.5. Powierzchnia garażu (ogrzewanego) m
2
  

3.6. Powierzchnia całkowita budynku m
2
  

3.7. Liczba mieszkańców lub stałych użytkowników os.  

3.8. Kubatura budynku m
3
  

3.9. 

Temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodne                        
z projektem technicznym i mocą zamówioną określoną w pkt. 3 

 

W przypadku braku danych, dla instalacji starych, należy wpisać 
temperaturę powrotu 70 

o
C

 

o
C  

3.10. 
Informacje                                
o obiekcie 

konstrukcja z wielkiej płyty 
1/
; budynek otynkowany / nieotynkowany 

1/
;  budynek ocieplony 

1/
; 

budynek stary niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej 
1/
;  budynek nowy lub 

zmodernizowany 
1/ 

 
Odbiorca oświadcza, że został poinformowany o celu i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 
i art. 14 ust. 2 rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), w związku z realizacją niniejszej umowy. Treść obowiązku 
informacyjnego stanowi załącznik nr 1. Wszelkie zmiany treści obowiązku informacyjnego, o którym mowa powyżej będą 
dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A. 

Załącznik Nr 1 – Treść obowiązku informacyjnego 

 
 

ODBIORCA: 
 

 
………………………………………………………….. 

(data i podpis czytelny) 
 

tel. kontaktowy: ………………………………………………………… 

ZAMÓWIENIE MOCY CIEPLNEJ 

http://www.energiadlawarszawy.pl/
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Załącznik nr 1 

 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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 ich 

swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe 

Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f (w 

odniesieniu do niżej wymienionych punktów): 

● w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji, 

● w celu przedstawienia oferty usług własnych i wówczas będą przechowywane do czasu wyrażenia 

sprzeciwu marketingowego, 

● w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, 

zestawienia i analizy na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w 

procesie windykacji. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy 

lub prowadzenie działań marketingowych. 

 

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których 

reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. 

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych 

usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne. 

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do: 

● dostępu do treści swoich danych, 

● sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

● przenoszenia danych, 

● wniesienia sprzeciwu, 

● cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są: 

● Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2, 

● Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3, 

● Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ulicy Puławskiej 2. 

Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spółkach wymienionych powyżej mogą się Państwo kontaktować 

pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com. 
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