
 
  

   NR ODB:……………………      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Geotermia Podhalańska S.A. 

34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 35a 
 
 

WNIOSEK O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ 
A. Dane Odbiorcy 

A.1. Nazwa  

Imię i nazwisko / pełna nazwa  

  

A.2. Siedziba  

Kod pocztowy Miejscowość Ulica, nr 

      

Telefon E-mail   

      

A.3. Adres korespondencyjny 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica, nr 

      

A.4. Osoba upoważniona do kontaktów 

Imię i nazwisko / pełna nazwa  Telefon Funkcja 

      

B. Dane punktu odbioru ciepła 

A.1. Nazwa i lokalizacja obiektu 

Rodzaj i przeznaczenie budynku np. mieszkalny, usługowy Numer umowy Grupa taryfowa 

      

Miejscowość Ulica, nr 

    

A.2. Charakterystyka obiektu 

Powierzchnia (po 
korekcie) 

Kubatura (po korekcie) Liczba łazienek Liczba mieszkańców Liczba miejsc 
noclegowych     

A.3. Węzeł cieplny (zakreślić właściwe) 

Własność Odbiorcy Własność PEC Geotermia Podhalańska S.A.  

A.4. Zamówiona moc cieplna (kW) 

Rodzaj potrzeb 
cieplnych 

centralne 
ogrzewanie 

#1 

ciepła woda 
użytkowa 

#2  

wentylacja 
 

#3 

technologia  
 

#4 

technologia  
 

#5 

Inne 
 

#6 

Razem zamówiona moc 
cieplna 

Moce cieplne przed 
korektą 

              

Korekta mocy cieplnych               

Moc cieplne po korekcie               

A.5. Uzasadnienie zmiany mocy (zakreślić właściwe) 

Termomodernizacja Modernizacja obiektu 
Modernizacja instalacji 

wew. 
Zmiana sposobu 

użytkowania 

Korekta niewłaściwego 
zamówienia mocy 

Rozbudowa budynku 
Inne (wymienić jakie) Inne (wymienić jakie) Inne (wymienić jakie) Inne (wymienić jakie) 

A.6. Data zwiększenia zamówionej mocy cieplnej (propozycja odbiorcy) 

  

Przyjmuję do wiadomości, iż PEC Geotermia Podhalańska S.A. pobierze opłatę za zmianę nastawy regulatora 
przepływu i różnicy ciśnień lub regulatora przepływu wynikającą ze zmiany zamówionej mocy cieplnej, zgodnie z 
obowiązującym „Cennikiem usług pozataryfowych PEC Geotermia Podhalańska S.A.”  
 
Załącznik: Klauzula informacyjna RODO. 

 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 

  Miejscowość, data       Podpis odbiorcy 

 



 
  

Zasady zmiany mocy cieplnej       
Zmniejszenie mocy cieplnej: 
1. Odbiorca występuje z pisemnym wnioskiem do 30 czerwca roku poprzedzającego rok wprowadzenia zmiany. 
2. Razem zamówioną moc cieplną w pkt A.4. oblicza się wg wzoru: 

• dla potrzeb cieplnych z ciepłą wodą użytkową jako: #1 + #3 + #4 + #5 + #6 x wskaźnik: 1,2; 

• dla potrzeb cieplnych bez ciepłej wody użytkowej jako: #1 + #3 + #4 + #5 + #6. 
3. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej jest realizowana na podstawie protokołu korekty mocy obowiązujących od 1 

stycznia roku następnego. 
4. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może być realizowana jeden raz w roku kalendarzowym, po 

upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła. 
5. W przypadku zmiany mocy w wyniku termomodernizacji obiektu, zaleca się aby wniosek udokumentowany został przez 

Odbiorcę audytem energetycznym, który daję gwarancję prawidłowego ustalenia nowej mocy zamówionej. 
Zwiększenie mocy cieplnej: 
Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może nastąpić w uzgodnionym przez strony terminie, pod 
warunkiem, iż sieć ciepłownicza posiada wystarczającą zdolność przesyłową, a stan techniczny węzła cieplnego i jego 
wyposażenie zapewnią poprawną pracę zarówno węzła jak i instalacji odbiorczej budynku.



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A  

z siedzibą w Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary i Biurem Spółki w Zakopanem przy ul. Nowotarska 35 a, 34-500 Zakopane 

(zwana dalej „Spółką”). 

II. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – P. Karolem Sońtą pod 

adresem e-mail: iod@geotermia.pl lub pisemnie na adresy siedziby naszej Spółki wskazane powyżej i na stronie internetowej: 

www.geotermia.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Państwa dane osobowe, uzyskane przy ocenie możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz przy zawieraniu umowy  

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, umowy sprzedaży ciepła, umowy sprzedaży węzła oraz w trakcie ich trwania, wykorzystujemy 

w następujących celach: 

1) oceny możliwości techniczno – ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej, 

2) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy); 

3) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: 

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, 

b) udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami. 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: 

• w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy 

nazywać obowiązkiem prawnym), 

• w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub 

• w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów 

państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym 

interesem). 

4) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez 

okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub 

zawiadamiania właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

5) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – 

przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes); 

6) marketingu bezpośredniego produktów i usług – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

będziemy chcieli Ci przekazywać - przy wykorzystaniu przekazanego nam adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego (przy 

uwzględnieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm. oraz ustawy z dnia  

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) lub adresu do korespondencji, 

informację o naszych produktach i usługach do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy,  

że się zdezaktualizowały.  

Twoja decyzja:  

Wnoszę sprzeciw:  
oznacz swoją decyzję krzyżykiem: 

o NIE CHCĘ być informowany o waszych produktach i usługach  
 
                                               Podpis: …………………………………………………………… 

IV. Które dane należy nam podać? 

Do oceny możliwości podłączenia do sieci wymagamy podania przez Państwa danych w druku Zapytania i Zapytania ofertowego, a 

do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych we Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej, Protokole zdawczo – odbiorczym nieruchomości obiektu lokalu (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy 

umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie 

będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy). 

Podawanie danych przy ocenie możliwości przyłączenia i zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak 

potrzebne do określenia możliwości techniczno-ekonomicznych przyłączenia oraz prawidłowej weryfikacji Odbiorcy ciepła w celu 

określenia możliwości przyłączenia, jak również zawarcia i wykonania umowy. 

W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych (np.: o zużyciu ciepła), co jest konsekwencją 

wykonywania łączącej nas umowy. 

V. Dodatkowe informacje o danych osobowych 

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo 

skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż 

opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. 

W pozostałym zakresie informacje, o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie, pozostaną aktualne. 

VI. Komu przekazujemy Państwa dane? 

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 

a. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, 
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b. podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, np.: w procesie przyłączenia Państwa 

nieruchomości do sieci ciepłowniczej, w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta, 

c. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, 

agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie. 

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a. naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy 

obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń, 

b. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

c. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie, 

d. podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się 

administratorem danych. 

VII. Dane z innych źródeł 

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego 

konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo 

poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, 

dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes). 

VIII. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. 

X. Przysługujące Państwu uprawnienia 

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: 

• dostęp do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki 
sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych 
lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych. 

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania 
danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane 
jedynie przechowywać. 

• prawo dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane,  
w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, 

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności 
wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe 
przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

• prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes  
lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w 
tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych 
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania 
danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane 
zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A  

z siedzibą w Bańska Niżna ul. Cieplice 1 34-424 Szaflary, Biuro Spółki ul. Nowatorska 35 a, 34-500 Zakopane lub dzwoniąc pod 

numer 18 20 150 41 - 43. 

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji 

pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego 

uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych  

oraz od celu ich przetwarzania. 

XI. Zgoda 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie 

stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa 

danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych  

lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej 

chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

XII. Skarga 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa 

 
 
 
Podpis: …………………………………………………………… 
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