WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE MOCY ZAMÓWIONEJ

Łódź, dnia ….......…………………………

Veolia Energia Łódź S.A. • Zespół ds. Obsługi Klienta • ul. Wieniawskiego 40 • 93-564 Łódź
Numer Nabywcy:
Imię i nazwisko / Nazwa Klienta:

Adres obietku:

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Data wprowadzenia korekty zwiększenia mocy
(propozycja Odbiorcy)

ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA:
1

centralne ogrzewanie

2

ciepła woda użytkowa

3

klimatyzacja / wentylacja

4

technologia

5

RAZEM:

aktualna (MW):

wnioskowana (MW)

Zwiększenie mocy zamówionej:
Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu nastąpi w terminie wskazanym przez Odbiorcę, jeśli będą spełnione
niżej wymienione warunki:
— stan techniczny urządzeń węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej c.o. budynku
zapewni ich poprawną pracę,
— niskoparametrowe sieci ciepłownicze (będące własnością Odbiorcy ciepła) posiadają
wystarczającą zdolność przesyłową.

…..………………………………….

PODPIS
(podpisy, pieczęć firmowa i imienna)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Veolia Energia Łódź S.A. w celach marketingowych z uwzględnieniem informacji handlowych
przekazywanych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Zostałem poinformowany, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu i poprawiania moich danych osobowych oraz
możliwość odwołania zgody w każdym czasie.*

…..………………………………….

08.12.2016 r.

DATA I PODPIS
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w celach realizacji i rozliczeń dostaw ciepła oraz marketingowych własnych produktów i usług oraz mogą być w tym celu przekazywane wyłącznie upoważnionym podmiotom zapewniającym
obsługę techniczną, księgową i marketingową. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 922) przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przekazywania
swoich danych innemu administratorowi.*
*dotyczy osób fizycznych

