
Odbiorca indywidualny 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu poznanie  Państwa  

zapotrzebowania  na  gaz  ziemny.  Wyniki  ankiety  zostaną  wykorzystane 

przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  do  celów  związanych  z  gazyfikacją  

Państwa miejscowości.  

 

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do 10 grudnia 2019 r. 
 
Dane osobowe:  

 

Imię i nazwisko Właściciela: 

 

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

 

Adres do korespondencji: 

 

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

 

Adres/lokalizacja budynku-budowy (numer działki budowlanej):  

 

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

 

Telefon kontaktowy/e-mail: 

 

………………....................................................................................................................... .......................... 

 

 

Gospodarstwo domowe:  

 

Powierzchnia budynku [m2]  : 

 

    ………………………….  

 

Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:  

 

  węgiel (miał)  .......................... (tona/rok)  

  olej opałowy  .......................... (litr/rok)  

  energia elektryczna                 .......................... (kWh/rok)  

  gaz propan- butan           .......................... (litr/rok)  

                inne (jakie)?  ..........................  

 

Zakres przyłączenia do sieci gazowej: 

 

              Kuchnia gazowa 

              Kocioł do ogrzewania mieszkania 

              Kocioł do ciepłej wody 
 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z 

o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu i 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy potencjału sprzedaży usługi dystrybucyjnej na podstawie zawartej umowy lub działań na żądanie Zamawiającego przed jej zawarciem 

(RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Podane dane będą przetwarzane do momentu podjęcia decyzji o możliwości przyłączenia do sieci PSG sp. z o.o. Ponadto, dane osobowe Zamawiającego mogą 

zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator. Zamawiający posiada prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Zamawiający posiada prawo do 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych Zamawiającego jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia analizy potencjału. 

 

 
 

 
..................................................       ................................................................ 
                      miejsce i data                                         czytelny podpis 


