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PEŁNOMOCNICTWO DOTYCZĄCE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

Dane Mocodawcy.
Ja niżej podpisana/y

imię (lub nazwa firmy)

nazwisko (lub nazwa firmy)

adres zameldowania Klienta (lub adres siedziby firmy): ulica, nr domu, lokalu

kod pocztowy

miejscowość

e-mail

telefon

KRS1

lub

PESEL2

lub

wpis do ewidencji działalności gosp1.

nr dowodu/paszportu2

REGON1

NIP

(dalej „Mocodawca”) , upoważniam niniejszym innogy Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa (dalej „Pełnomocnik")
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794, Kapitał
Zakładowy 75 066 000 zł (wpłacony w całości), do reprezentowania mnie przed innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pięknej 46, 00-672 Warszawa,
pełniącego funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD") na terenie m.st. Warszawy, w zakresie procesu przyłączania do sieci mojej nieruchomości
mieszczącej się przy:

ulica, nr domu, lokalu

kod pocztowy

miejscowość

ewentualny opis nietypowej lokalizacji

(dalej „Nieruchomość”)

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności prawo do:
1. Wystąpienia w moim imieniu o Warunki Przyłączenia Nieruchomości do sieci elektroenergetycznej OSD zgodnie z danymi oraz wytycznymi
przekazanymi Pełnomocnikowi.
2. Przekazywania OSD wszelkich przedstawionych przeze mnie danych dotyczących Nieruchomości.
3. Odbioru od OSD w moim imieniu ze skutkiem doręczenia wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących procesu przyłączania.
4. Przetwarzania moich danych osobowych, danych dotyczących Nieruchomości oraz danych technicznych przyłącza w zakresie służącym
wyłącznie procesowi przyłączenia Nieruchomości do sieci elektroenergetycznej OSD.
5. Udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom do dokonywania czynności faktycznie objętych przedmiotowym pełnomocnictwem
Dane zawarte w niniejszym formularzu będą przez Pełnomocnika, innogy Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa, do reprezentowania przed OSD w zakresie procesu przyłączania do sieci, do badania satysfakcji klienta. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. Klientowi
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu badania satysfakcji klienta3.
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Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną3.

..............................................................

DATA I PODPIS MOCODAWCY

1 dotyczy tylko przedsiębiorców, 2 nie dotyczy przedsiębiorców, 3 zaznaczenie właściwego kwadratu oznacza wyrażenie zgody
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