
Numer sprawy:

_____________________________________

Data wpływu:

W N I O S E K 
o wypłatę dodatku energetycznego

Imię i nazwisko 
Wnioskodawcy

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:                           

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Oświadczam, co następuje:
- przedstawione dane są prawdziwe,
- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 
energetycznego
   i na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki otrzymania ww. świadczenia tj.:

• przyznano mi dodatek mieszkaniowy,
• jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Do wniosku dołączam kopię obowiązującej umowy kompleksowej lub kopię
obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem

energetycznym (oryginał do wglądu).

Wybrana forma płatności*  
(*postawić  znak   X   we właściwym miejscu)

  □  Na rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku)

.….……….…..….…..….…..……………..….……….…..….…..….…..……………..….……….…..….…..….…..……..
  Nr rachunku:

– – – – – –

  □  Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarto umowę
        kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej

  Nr rachunku:
– – – – – –

  □  W kasie banku obsługującego Urząd Miasta Radlin

Radlin, dn. 

Podpis 

wnioskodawcy



Ja  niżej  podpisany wyrażam zgodę Urzędowi  Miasta  Radlin  na  przetwarzanie  podanego numeru
telefonu w celach kontaktowych na czas określony przepisami prawa. Jest mi wiadomo, że powyższą
zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

Numer telefonu Radlin dn, 

Podpis wnioskodawcy

KLAUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.c oraz art. 6 ust 1 lit. a 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  w  sprawie  swobodnego  przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo

energetyczne.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Radlina, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin 

Obowiązujące  zasady  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  udostępnione  zostały  na  stronie

internetowej  pod adresem https://radlin.pl/zpdo,  na  tablicy informacyjnej  ulokowanej  w siedzibie

Urzędu Miasta  Radlin oraz w formie udostępnianego na życzenie wydruku.


