W ZÓR
Umowa o przyłączenie do sieci gazowej średniego ciśnienia
Nr ............. /D/20......... / ...................................
dla odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilości do 65 m3/h (do 715 kWh/h)
w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3
Umowa została zawarta w dniu .......... - .......... - ............................roku w ..............................................., pomiędzy:
DUON Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Batorowska 15, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000734483,
NIP: 779-21-30-301, REGON: 639803477, którą przy niniejszej czynności reprezentuje na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:

a
Imię i nazwisko/Nazwa
podmiotu:
Adres zamieszkania/adres
siedziby:
Adres do korespondencji:
PESEL lub nr paszportu/nr
KRS
NIP lub REGON
Tel.

E-mail

działającym w imieniu własnym oraz w imieniu

reprezentowany/reprezentowaną (reprezentowani) na podstawie załączonego pełnomocnictwa przez:
zwanym/zwaną w dalszej części umowy ODBIORCĄ.
Na wniosek Odbiorcy Umowa została zawarta w formie: pisemnej / dokumentowej* (niepotrzebne skreślić)
§1. Podstawowe parametry umowy
1.Adres Punku poboru realizowanego przyłącza
kod pocztowy i miejscowość

2. Nr księgi wieczystej obiektu

ulica

nr domu/lokalu

nr działki

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

3. Nr warunków przyłączenia:
4. Planowany termin wykonania przyłącza:
5. Planowane parametry realizowanego przyłącza:
5.1 Moc przyłączeniowa b [m3/h]
5.3 Rodzaj punktu gazowego
6.Wstępna wysokość opłaty przyłączeniowej [PLN]:
6.1 kwota netto
6.2 kwota brutto
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5.2 Szacowana długość przyłącza L [m]

W tym kwota zadatku
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§2. Przedmiot umowy
1. DUON Dystrybucja sp. z o.o. (dalej „DUON Dystrybucja”)
oświadcza, że jest właścicielem sieci gazowej na terenie
gminy ………………………………….
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest przyłączenie (do
będącego własnością DUON Dystrybucja gazociągu
średniego ciśnienia) budynku położonego w miejscowości
określonej w § 1 ust. 1, dla którego jest urządzona księga
wieczysta o numerze określonym w § 1 ust. 2, z którego to
ODBIORCA korzysta jako jego właściciel / wieczysty
użytkownik / dzierżawca * na podstawie dokumentu
stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie warunków
technicznych przyłączenia.
3. Przyłączenie, o którym wyżej mowa, wykonane zostanie
przez DUON Dystrybucja na podstawie parametrów
określonych przez ODBIORCĘ we wniosku o przyłączenie
oraz zgodnie z „Warunkami przyłączenia” określonymi
w § 1 ust 3 wydanymi przez DUON Dystrybucja
a stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Granicą własności przyłącza gazu należącego do DUON
Dystrybucja jest zawór za reduktorem / urządzeniem
pomiarowym *.
5. Zakres wykonania przyłącza:

b) uzyskanie zgód i pozwoleń administracyjnych,
c) wykonanie przyłącza gazu wraz z zamontowaniem obudowy
będącej własnością DUON Dystrybucja / ODBIORCY*,
d) wykonanie próby szczelności i napełnienie przyłącza
paliwem gazowym,
e) wytyczenie przez geodetę w gruncie i dokumentacja
geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza gazu.
§3. Obowiązki stron
1. Do obowiązków ODBIORCY należy:
na

warunkach

b) wykonanie i zapewnienie sprawności technicznej
wewnętrznej instalacji gazowej przewidzianej do
przyłączenia oraz złożenie wniosku o zawarcie umowy na
sprzedaż gazu wraz z załącznikami w terminie do 180 dni od
dnia potwierdzenia wykonania przyłącza i przyłączenia,
c) przygotowanie miejsca do montażu obudowy punktu
gazowego,
d) udostępnienie DUON Dystrybucja miejsca, w którym
wykonywane będą prace przyłączeniowe w terminie
wyznaczonym przez DUON Dystrybucja,
e) potwierdzenie wykonania przyłącza i przyłączenia poprzez
złożenie podpisu na protokole, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
f) umożliwienie DUON Dystrybucja podejmowania działań
niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym także wszelkich obowiązków
nałożonych na DUON Dystrybucja przez obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności udostępnienie ww.
nieruchomości w celu budowy, rozbudowy i przyszłej
eksploatacji sieci gazowej wraz z przyłączami,

#LepiejNaGaz www.duon.pl

h) w przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu, jak również
w razie opuszczenia go bez uprzedniego zawiadomienia
DUON Dystrybucja o zamiarze odstąpienia od niniejszej
umowy, Odbiorca zobowiązany jest do regulowania
należności z tytułu niniejszej umowy.
2. Do obowiązków DUON Dystrybucja należy:
a) zaprojektowanie, wykonanie i napełnienie przyłącza
paliwem gazowym zgodnie z wydanymi przez DUON
Dystrybucja „Warunkami przyłączenia”,
b) zapewnienie sprawności technicznej i użytkowej przyłącza,
c) powiadomienie ODBIORCY o planowanym terminie
rozpoczęcia prac, w celu wykonania przyłącza, z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem, chyba że strony ustalą inaczej,
d) dostarczenie protokołu wykonania przyłącza niezwłocznie po
wykonaniu przyłącza,
e) każdorazowe, niezwłoczne, nie później niż w ciągu 7 dni od
zaistnienia zdarzenia informowanie ODBIORCY o zmianach
teleadresowych i o zmianie adresu.
§4. Termin wykonania przyłącza oraz przyłączenia

a) opracowanie dokumentacji technicznej,

a) wniesienie opłaty za przyłączenie,
określonych niniejszą umową,

g) każdorazowe, niezwłoczne, nie później niż w ciągu 7 dni od
zaistnienia zdarzenia informowanie Sprzedawcy o zmianach
teleadresowych i o zmianie adresu,

1. DUON Dystrybucja zobowiązuje się do przyłączenia obiektu,
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy nie później niż do
dnia określonego w § 1 ust 4.
2. Jeżeli wystąpią atmosferyczne i techniczne możliwości
wcześniejszego przyłączenia ODBIORCA zostanie o tym
powiadomiony.
3. Termin wykonania przyłącza może zostać przedłużony
odpowiednio o okres, w którym ze względu na warunki
atmosferyczne nie dopuszcza się montażu zewnętrznej sieci
gazowej, w tym, zwłaszcza gdy temperatura zewnętrzna
spadnie poniżej 0o C.
4. DUON Dystrybucja uprawniona jest do przedłużenia
terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
w przypadku niezależnego od Stron opóźnienia w uzyskaniu
pozwoleń administracyjno – prawnych oraz wszelkiego
rodzaju uzgodnień bądź zezwoleń właścicieli nieruchomości,
przez które przebiegać będzie przyłączenie lub sieć gazowa,
o której mowa w § 2, a także w przypadku opóźnienia
spowodowanego okolicznością siły wyższej.
5. Montaż urządzeń redukcyjno-pomiarowych nastąpi w ciągu
14 dni od daty złożenia do DUON Dystrybucja przez
ODBIORCĘ wniosku o zawarcie umowy na sprzedaż gazu
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
Warunkiem montażu jest wcześniejsze wniesienie całkowitej
opłaty za przyłączenie na podstawie faktury wystawionej
przez DUON Dystrybucja.
§5. Opłata za przyłączenie
1. Wysokość opłaty przyłączeniowej ustalona jest w oparciu
o obowiązującą w dniu podpisania niniejszej umowy Taryfę
DUON Dystrybucja dla paliw gazowych zatwierdzoną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stanowiącą Załącznik nr
1 do niniejszej umowy.
2. Wysokość opłaty za przyłączenie (netto) dla mocy
przyłączeniowej b określonej w § 1 ust. 5.1 i długości
L określonej w § 1 ust. 5.2 ustalono wstępnie na kwotę
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określoną w § 1 ust 6.1. Do opłaty za przyłączenie, o której
mowa powyżej, zostanie doliczony podatek od towarów
i usług w wysokości 23 %. Łącznie wysokość planowanej
opłaty za przyłączenie wyniesie brutto kwotę określoną
w § 1 ust 6.2.
3. Rzeczywista wysokość opłaty za przyłączenie ustalona
zostanie na podstawie zakresu rzeczowego realizacji
przyłącza i zostanie określona w Protokole Wykonania
Przyłącza. Wzrost opłaty za przyłączenie o mniej niż 20 %
(w stosunku do wysokości brutto wskazanej w ust. 2) nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy. W przypadku wzrostu
opłaty za przyłączenie o więcej niż 20 % (w stosunku do
wysokości brutto wskazanej w ust. 2), Strony uzgodnią
i zawrą stosowny aneks do umowy.
4. Obudowa, w której są zabudowane urządzenia redukcyjnopomiarowe stanowi własność DUON Dystrybucja
/ODBIORCY*.
§6. Sposób i terminy płatności
1. ODBIORCA jest zobowiązany do wpłacenia w ciągu 14 dni od
podpisania niniejszej umowy na konto DUON Dystrybucja na
poczet realizacji niniejszej umowy zadatku (w rozumieniu
art. 394 Kodeksu Cywilnego) w wysokości: 1000,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na blankiecie
stanowiącym Załącznik nr 4. Wpłata, o której mowa
powyżej, zawiera podatek od towarów i usług w wysokości
określonej przepisami prawa. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi
po odnotowaniu na rachunku DUON Dystrybucja w/w
kwoty. Pozostałą część opłaty wskazanej w § 5, ODBIORCA
uiści po wykonaniu przyłączenia w terminie określonym
w ust. 4. Kwota zadatku zostanie zaliczona na poczet opłaty
wskazanej w § 5.
2. Podstawą do wystawienia Faktury VAT za opłatę wskazaną
w § 5 jest wykonanie przyłączenia, potwierdzone
Protokołem Wykonania Przyłącza podpisanym przez
ODBIORCĘ
i przedstawiciela
DUON
Dystrybucja,
a w przypadku braku podpisu Odbiorcy na Protokole
Wykonania Przyłącza wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w/w przyłączenia.
3. Strony ustalają, iż płatność, o której mowa w § 5 jest
jednorazowa, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
4. Płatność zostanie uiszczona w terminie 14 dni od
wystawienia faktury VAT.
5. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na konto
wskazane przez DUON Dystrybucja.
6. Opłata, o której mowa w § 5, obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez ODBIORCĘ w związku z realizacją
przedmiotu Umowy. Nie obejmuje ona kar i bonifikat
określonych w § 9.
§7. Odstąpienie od umowy
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
w przypadku:
a) odmowy właściwych organów administracyjnych udzielenia
zgód i pozwoleń administracyjnych,
b) nieuzyskania wymaganych zgód osób trzecich na przebieg
przyłącza lub elementów rozbudowy sieci przez ich teren
i braku innych możliwości przebiegu sieci,
c) innych przyczyn niezależnych od Stron.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ
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z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1, a niezawinionych
przez DUON Dystrybucja przed rozpoczęciem budowy
przyłącza, ODBIORCY nie będzie przysługiwał zwrot zadatku,
o którym mowa w § 6 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia przez Stronę od umowy z przyczyn
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu ODBIORCA
otrzyma od DUON Dystrybucja zwrot zadatku w wysokości
przez niego uiszczonej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ
z przyczyn zawinionych przez DUON Dystrybucja przed
rozpoczęciem budowy przyłącza ODBIORCA może żądać
sumy dwukrotnie wyższej niż kwota zadatku.
5. Po rozpoczęciu przez DUON Dystrybucja budowy przyłącza
nie będzie możliwe odstąpienie od umowy przez ODBIORCĘ.
6. W przypadku gdy umowa została zawarta na odległość lub
poza lokalem DUON Dystrybucja, ODBIORCA będący
konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania
przyczyny w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia
Umowy. W celu skorzystania z tego prawa należy przekazać
pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:
DUON Dystrybucja sp. z o.o., ul. Batorowska 15,
Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo
7. Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się także wobec
ODBIORCY będącego osobą fizyczną, w przypadku gdy
zawarcie niniejszej umowy jest bezpośrednio związane
z działalnością gospodarczą prowadzoną przez takiego
ODBIORCĘ, a z treści niniejszej umowy wynika, że nie
posiada ona dla ODBIORCY charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez ODBIORCĘ działalności gospodarczej, udostępnionego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
§8. Cesja umowy
W przypadku przekształceń własnościowych po stronie DUON
Dystrybucja, DUON Dystrybucja będzie uprawniony do
wskazania podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki DUON
Dystrybucja wynikające z umowy, co ODBIORCA przyjmuje do
wiadomości i na co wyraża zgodę. DUON Dystrybucja
poinformuje o tym ODBIORCĘ w formie pisemnej.
§9. Bonifikaty i kary umowne
1. W przypadku wykonania przyłączenia po terminie
wynikającym z § 4 ust. 1 niniejszej umowy (z zastrzeżeniem
§ 4 ust. 4), ODBIORCA ma prawo żądać bonifikaty od opłaty
przyłączeniowej w wysokości 1 % opłaty za przyłączenie za
każdy dzień zwłoki powstały z winy DUON Dystrybucja
w wykonaniu przyłącza gazu nie więcej jednak niż 99 %
przedmiotowej opłaty. Żądanie winno być zawarte jako
pisemny wniosek Odbiorcy w Protokole Wykonania
Przyłącza.
2. Za każdy dzień przekroczenia przez ODBIORCĘ terminu na
złożenie wniosku o zawarcie umowy na sprzedaż gazu,
określonego w § 3 ust. 1 lit. b) umowy, ODBIORCA
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz DUON Dystrybucja
kary w wysokości 1 % opłaty za przyłączenie określonej
w § 5 ust. 2. Kara nie może być wyższa niż 99 % wysokości
rzeczywistej opłaty przyłączeniowej wynikającej z taryfy na
dzień podpisania niniejszej umowy.
§10. Chwila zawarcia umowy oraz zmiany umowy
1.Umowę uważa się za zawartą w dniu jej podpisania przez
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obie Strony, a w przypadku umowy zawieranej w formie
dokumentowej – z chwilą przekazania przez ODBIORCĘ do
DUON Dystrybucja oświadczenia (w formie dokumentowej)
o zawarciu umowy o treści zgodnej z dokumentem Umowy
podpisanym przez DUON Dystrybucja i przesłanym uprzednio
do ODBIORCY w formie dokumentowej.

1. jest Administratorem danych osobowych Odbiorcy lub
osoby reprezentującej Odbiorcę;

2. W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności. W przypadku umowy zawartej w formie
dokumentowej, zmiany umowy wymagają pod rygorem ich
nieważności formy pisemnej lub formy dokumentowej – na
zasadach analogicznych jak określone w ust. 1 powyżej.

a) lit. b) RODO, przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia
i wykonania Umowy;

§11. Klauzula prawa
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie
mają w szczególności właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo Energetyczne wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane wraz z rozporządzeniami
wykonawczymi.
§12. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy, włącznie
ze wszystkimi aneksami i uzupełnieniami do niej, stałyby się
nieważne z powodu niezgodności z przepisami prawa, nie
narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. Strony
zobowiązują się nieważne postanowienia zastąpić nowymi,
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

2. został wyznaczony Inspektorem Ochrony Danych osiągalny
pod adresem odo@gge.com.pl
3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1:

b) lit c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celu
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, do których zalicza się marketing własny
produktów lub usług, ustalenia, obrony i dochodzenia
roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli
statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora,
d) lit. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
zgody, jeśli taka została wyrażona w określonym w zgodzie
celu,
4. zakres danych przetwarzanych przez Administrator może
dotyczyć:
a) danych podmiotowych (np. imię i nazwisko);
b) danych identyfikacyjnych (np. numer PESEL, numer i seria
dowodu osobistego);

§13. Egzemplarze umowy

c) danych adresowych (adres zamieszkania, adres punktu
poboru);

Umowa
niniejsza
sporządzona
została
w
dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.

d) danych kontaktowych (numer telefonu, adres poczty
elektronicznej);

§14. Oświadczenia DUON Dystrybucja
DUON Dystrybucja oświadcza, że:
1. na dzień zawarcia niniejszej umowy jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług i posługuje się
następującym numerem identyfikacji podatkowej podanym
w komparycji niniejszej umowy;
2. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
w zakresie podatku dochodowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3. działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013
roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych, jest dużym przedsiębiorcą
w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy;
4. rachunki bankowe, które zostaną wskazane do realizacji
płatności w zakresie niniejszej umowy zostały zgłoszone do
elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy
podatników”, o którym mowa w ustawie o podatku od
towarów i usług lub stanowią przypisane do ODBIORCY
konto indywidualne powiązane z rachunkami zgłoszonymi
do tego rejestru.
§15. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej: RODO), DUON
Dystrybucja informuje, że:
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e) danych transakcyjnych (płatności, rachunek bankowy);
f) danych kontraktowych (dane wynikające z zawartej umowy);
g) danych komunikacyjnych (dane wynikające z prowadzonej
korespondencji)
h) danych nieruchomości (numer księgi wieczystej, status
prawny)
i) danych dostępnych publicznie (dane osoby reprezentującej
podmiot gospodarczy w zakresie umożliwiającym
uwiarygodnienie odbiorcy, przed podpisaniem umowy);
5. odbiorcą (podmiotem, któremu ujawnia się dane osobowe)
danych osobowych są:
a) podmioty w ramach grupy przedsiębiorstw (Grupa
Kapitałowa), której jesteśmy członkiem; (GGE sp. z o.o., GGE
Polska Gaz sp. z o.o., Duon Logistyka sp. z o.o., Elgas Energy
sp. z o.o., Termico sp. z o.o.);
b) podmioty wykonywujące usługi na rzecz Administratora
w zakresie: usług doradczych, konsultacyjnych, audytowych,
pomocy prawnej lub technicznej;
c) inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa,
przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań
instytucji
państwowych,
wykrywaniem
oszustw
i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych
problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii
technicznych; ochroną praw własności lub bezpieczeństwa
Administratora oraz pozostałych osób w sposób wymagany
bądź dozwolony przez przepisy prawa.
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6. dane osobowe, są przetwarzane przez okres ustalony
z godnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania:
a) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww.
interesu nie dłużej jednak niż przez okres przetwarzania
danych wynikający z realizacji umowy;
b) przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych
określają przepisy;
c) w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w związku
z realizacją umowy, okres przetwarzania danych trwa od
momentu zakończenia obowiązywania umowy przez okres
do 5 lat w stosunku do podmiotu gospodarczego lub 3 lat
w przypadku osoby fizycznej, liczone od roku następnego po
roku zakończenia obowiązywania umowy;
d) w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na
podstawie zgody, do czasu wycofania udzielonej zgody lub
do zakończenia celu przetwarzania;
7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:
a) do żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, zapomnienia (usunięcia) lub ograniczenia
przetwarzania zgodnie z art. 15-18 RODO;
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z art. 21 RODO
c) do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO;
d) do wycofania udzielonej zgody;
e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zgodnie z art. 77
RODO;
8. wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:
a) w formie pisemnej na adres: ul. Batorowska 15,
Wysogotowo k. Poznania (62-081 Przeźmierowo);
b) drogą e-mailową na adres: odo@gge.com.pl
c) przez udostępniony formularz elektronicznego składania
wniosków
dostępny
na
stronie
https://www.duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych
9. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia
Umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości wykonania Umowy,
10.

dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
z Państwa spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).

.............................................................................................
ODBIORCA
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§16. Załączniki
Niniejsze załączniki stanowią integralną część umowy:
1

Załącznik nr 1

Taryfa dla paliw gazowych.

2

Załącznik nr 2

Warunki przyłączenia.

3

Załącznik nr 3

Protokół wykonania przyłącza.

4

Załącznik nr 4

Blankiet wpłaty zadatku

5

Załącznik nr 5

Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży gazu

6

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu
od Umowy
§17. Zgody

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych powyżej w celach marketingowych i prowadzenia
badań opinii publicznej: tak/nie*
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej informacji handlowych przez
administratora danych i inne podmioty działające w imieniu
i na rzecz DUON Dystrybucja, na podany przeze mnie:
adres poczty elektronicznej:
tak/nie*

numer telefonu: tak/nie*

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych
podanych powyżej podmiotom, które będą następcami
prawnymi DUON Dystrybucja przed dniem przejęcia praw
i obowiązków DUON Dystrybucja, w celu podjęcia kroków
niezbędnych do dalszego wykonywania Umowy: tak/nie*
4. Zgodnie z treścią art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na
wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur,
duplikatów tych faktur oraz ich korekt i dokumentów
dotyczących realizacji umowy w formie elektronicznej na
podany adres poczty elektronicznej: tak/nie*
5. Oświadczam, że w razie zmiany adresu e-mail wskazanego
do doręczania dokumentów w formie elektronicznej,
o których mowa w pkt. 4, zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia o nowym adresie e-mail.
6. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być
w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na wykonywanie
Umowy. Prawo do wycofania zgody możesz dokonać poprzez
przesłanie stosownej informacji przez udostępniony
formularz
elektroniczny
dostępny
na
stronie
https://www.duon.pl/wnioski-dotyczace-danych-osobowych
*niepotrzebne skreślić

……......................................................................................
DUON Dystrybucja sp. z o.o.
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