
 
………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub firma) 
 
………………………………………………………………… 
(adres)  
 
………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

 NOVATEK Green Energy Sp. z o.o.
    ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków 

 
 
 

 

 

 ANKIETA  

1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany(-a) podłączeniem do sieci gazowej?  TAK  ☐            NIE  ☐ 
(Zaznacz właściwe) 

2. Jakiego rodzaju obiekt podlegałby podłączeniu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 
(Rodzaj budynku: lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, produkcyjny itp.) 

3. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego (dotyczy obiektu w budowie): ………………………..……………………… 
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego (zaznacz właściwe): 

Gospodarstwo domowe Handel, usługi, przemysł i inne 
☐  Przygotowanie posiłków 
☐  Przygotowanie ciepłej wody 
☐  Ogrzewanie pomieszczeń 

☐  Przygotowanie posiłków 
☐  Przygotowanie ciepłej wody 
☐  Ogrzewanie pomieszczeń 
☐  Potrzeby technologiczne – kotłownia 
☐  Inne: ……………………………………………………………….………… 

 

5. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: ………………………………………………………………………………………………………………….. (m2) 
Wysokość ogrzewanych pomieszczeń: …………………………………………………………………………………………………………………………. (m) 

 

6. Rodzaj i ilość obecnie wykorzystywanego paliwa (zaznacz właściwe):  
☐  węgiel  ………………………………………………………… ton/rok 
☐  miał węglowy  ………………………………………………………… ton/rok 
☐  olej opałowy  ………………………………………………………… kg/rok  lub ……………………………………….……………....… l/rok 
☐  propan  ………………………………………………………… m3/rok  lub ……………………………………….….………….…. l/rok 
☐  inne: ……………………......….................…  …………………….……………………………………………………………….…………….….……/rok 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Moc używanych urządzeń (dotyczy firm): ……………………………………………………………………………………………………….………….. (kW) 
8. Zapotrzebowanie na energię w poszczególnych kwartałach (dotyczy firm): 

Wyszczególnienie I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 
% poboru rocznego     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 („RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ankiecie jest Novatek Green Energy Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-509), ul. Lubomir- 
skiego 20, kontakt: rodo@novatek.pl. 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zbadania Pani/Pana potrzeb w zakresie przyłączenia do sieci 
gazowej i sprzedaży gazu oraz przedstawienia oferty w celu podpisania umowy pomiędzy Państwem a Novatek Green Energy Sp. z o.o. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego. 

4. Zebrane dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
5. Państwa dane osobowe podane w ankiecie będą przetwarzane przez okres maksymalnie 12 miesięcy od ich przekazania, a w przypadku podpisania umowy 

o współpracy, ankieta oraz dane w niej zawarte zostaną niezwłocznie usunięte. 
6. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) prawo do wniesienia sprzeciwu,  
b) prawo dostępu do danych osobowych,  
c) prawo do sprostowania danych,  

d) prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”), 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
f) prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych spowoduje brak możliwości realizacji celów 
wyrażonych w pkt. 2. 

 
 

……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 
Data  Imię i nazwisko lub podpis  

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Realizacja rozbudowy sieci gazowej będzie możliwa po uzyskaniu minimalnej liczby 
chętnych do przyłączenia. O decyzji zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie. 
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