WNIOSEK O ROZBUDOWĘ
WĘZŁA CENTRANLEGO OGRZEWANIA
Łódź, dnia ….......…………………………

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

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Proszę o rozbudowę węzła centralnego ogrzewania zlokalizowanego
przy ul.

o moduł c.o./c.w.u/wentylacji *.
Moc zamówiona

Temperatura zasilania/powrotu

QCO

MW

Qcwu max

MW

Qcwu zam**

MW

Qwent woda/woda

MW

o

Qwent woda/glikol

MW

o

Opory hydrauliczne

C

kPa

C

kPa

C

kPa

C

kPa

o

o

TERMIN ***
* niepotrzebne skreślić
** Q cwu zam = 55% x Q cwu max
*** Proces inwestycyjny trwa min. cztery miesiące od daty złożenia wniosku
Załączniki (wymagane):
Wspólnoty Mieszkaniowe :
— REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje numer NIP),
— uchwała Wspólnoty powołująca Zarząd Wspólnoty wraz z listą do głosowania,
— uchwała Wspólnoty dot. dobudowy ciepłej wody użytkowej.
Pozostali Odbiorcy:
— inne – dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu wnioskującego.

…..………………………………….

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.****

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

08.12.2016 r.

…..………………………………….
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