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Data wypełnienia wniosku Numer PPE/ Płatnika  

(wypełnij, jeśli zmieniasz dane lub warunki umowy) 
         Konsument - dołącza załącznik nr 1 

Wniosek dotyczy: 

        zawarcia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej  

        zmiany danych lub warunków umowy 

 

Ade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE LUB ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KONSUMENTÓW 

 Imię        Nazwisko   PESEL 

 Adres zamieszkania 
 Ulica        Nr domu   Nr lokalu              Kod pocztowy          
 

 Poczta               Miejscowość          

 Dane kontaktowe 
 Telefon stacjonarny       Telefon komórkowy  E-mail 

 Adres korespondencyjny (wypełnić w przypadku kiedy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania) 
 Imię              Nazwisko 

 Ulica                Nr domu    Nr lokalu             Kod pocztowy 

 Poczta               Miejscowość          

Na sprzedawcę rezerwowego wybieram sprzedawcę właściwego dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jeśli 
chcesz wskazać innego sprzedawcę rezerwowego, wpisz poniżej swój wybór (lista Sprzedawców rezerwowych jest 
dostępna na stronie Operatora https://www.esv.pl/osd/ ) 

Inny: 
oraz Upoważniam Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz 
- w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę - umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym wyżej sprzedawcą rezerwowym.

1. DANE WNIOSKODAWCY

2. Oświadczenie odbiorcy w sprawie sprzedaży rezerwowej

 

http://www.esv.pl/
mailto:bok@esv.pl
mailto:sekretariat@esv.pl
https://www.esv.pl/osd/


Strona 2 z 6 

 

 

 

Postanowienia dodatkowe 

1. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej odby wać się będzie zgodnie Taryfą Sprzedawcy, a usług 
dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z Taryfą  właściwego dla miejsca dostarczania energii Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego.

2. Złożenie niniejszego wniosku jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia umowy 
kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej na czas nieokreślony, na brzmienie której składa się: (i) 
wzór umowy kompleksowej, (ii) OWU, (iii) obowiązujący Cennik Sprzedawcy oraz (iv) Taryfa OSD, które 
były dostępne w dniu złożenia wniosku na stronie internetowej www.esv.pl, z którymi zapoznałam/em 
się. Ponadto składając podpis pod niniejszym dokumentem oświadczam, że akceptuję powołane wyżej w 
pkt od (i) do (iv) dokumenty, które łącznie tworzą umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej.

3. Jeżeli będąc konsumentem zawierasz umowę na odległość, masz prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni 
bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. O swojej 
decyzji możesz nas poinformować: korespondencyjnie na adres Biuro Obsługi Klienta spółek Grupy 
Kapitałowej ESV , ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice lub w formie mail na adres: bok@esv.pl

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Klientów spółek Grupy Kapitałowej ESV została 
dołączona do niniejszego wniosku oraz znajduje się na stronie internetowej https://www.esv.pl/rodo 
(informacja dla Wnioskującego – bez obowiązku odsyłania).

Obliguję niniejszym Sprzedawcę do rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej w okresie, w którym przysługuje 
mi prawo do odstąpienia od umowy (14 dni). Jeśli zdecyduję się na odstąpienie od umowy zobowiązuję się zapłacić 
za świadczenia spełnione w tym okresie. 

Załączniki niezbędne do zawarcia umowy przy składaniu Wniosku: 

1. Pełnomocnictwo – jeśli podpisuje wniosek pełnomocnik.
2. Karta Danych Technicznych oraz Oświadczenie o gotowości do przyłączenia do sieci – jeśli jest to pierwsze

przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
3. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej – jeśli w obiekcie był już zainstalowany licznik.

Podpis Klienta/Wnioskodawcy/osoby umocowanej 

http://www.esv.pl/
mailto:sekretariat@esv.pl
https://www.esv.pl/rodo
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Klientów spółek Grupy Kapitałowej ESV 

Zgodnie z art.13 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, Dziennik 
Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) 
informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest spółka z Grupy Kapitałowej ESV, z którą 
Klient posiada zawartą umowę lub wobec której jest potencjalnym Klientem.

2. Grupę Kapitałową ESV tworzą spółki:
• ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice jako spółka dominująca 

oraz
• ESV 1 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV2 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV3 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV4 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV5 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV6 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV7 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV8 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV9 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV 10 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV11 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV12 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• ESV13 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1A,
• BD sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16B,
• ESV Wisłosan sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Metalowca 4,
• ESV Serwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16B,
• ESV Metalchem sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oświęcimska 102 D.

3. W Grupie Kapitałowej ESV powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować poprzez adres pocztowy Administratora  (ul. Ciepłownicza 1a, 55-011 Siechnice ) lub 
adres elektroniczny:  inspektorochronydanych@esv.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umów i świadczenia usług 
wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora z Klientami,

5. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te 
kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów pomiędzy 
Administratorem, a Klientami. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością zwarcia i 
realizacji umowy pomiędzy Administratorem, a Klientem.
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7. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w
pkt. 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora
wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o
którym mowa w pkt. 9 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych
postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).

8. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są:
a) Klienci tj. osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane osobowe

pracowników swoich Klientów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem
wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.

b) publiczne rejestry przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej/KRS) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów  zbierających
lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia
zestawień i analiz przez czas trwania umowy;

c) podmioty profesjonalne obsługujące transakcje płatnicze w przypadku płatności
bezgotówkowych;

9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy

Administratorem a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie
umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub
rozwiązywania umowy lub innych czynności związanych z umową (np. pełnomocnictwa),
związanych z obsługą Klienta; lub

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;  lub

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie,
dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia
właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych
celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.

10. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Klienci zostaną o tym poinformowani,
a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

11. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby,
której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane
wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom
podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).

12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na
rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone
dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia,
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o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów.
Administrator powierza dane osobowe Klientów:

a) partnerom współpracującym z Administratorem, wymienionym na stronie internetowej
Administratora, w szczególności spółkom Grupy Kapitałowej ESV, jeżeli jest to konieczne lub
wynika z celu przetwarzania;

b) agentom pośredniczącym w sprzedaży;
c) podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu usług (np. w zakresie montażu i

odczytu urządzeń pomiarowych, wykonania prac instalacyjnych itp.);
d) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,

rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
e) podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta w terminie

rachunków wystawionych przez Administratora, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia
10.04.1997 Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z  2018 r. poz. 755, 650, 685 i 771);

13. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi
produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

14. Zgodnie z przepisami RODO, Klienci mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w

art. 16 RODO,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o

którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień
wynikających z przepisów RODO.

15. Jeżeli Klienci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę
przesłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail
lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 16 poniżej.

16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski
i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na
następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektorochronydanych@esv.pl lub w formie
pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Ciepłownicza 1 a, 55-011 Siechnice.

17. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

mailto:inspektorochronydanych@esv.pl
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d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia

jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o
ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane
dotyczą, oraz PUODO.
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