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UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
NR  EEP/……./P/……… 

 
W dniu ……………… roku w Mielcu, pomiędzy: 

 
ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000432700, kapitał zakładowy: 16 491 000,00 zł., NIP: 8172172671, REGON: 
180866889, 

którą reprezentuje: 

1.  Tomasz Tłusty – Członek Zarządu 
 
zwaną w treści Umowy "Przedsiębiorstwem Energetycznym",  

a 
 

………………………………… z siedzibą w ……………………………………, zarejestrowana: 

……………………………………………………………., KRS: …………………….., NIP: ……………………., 

REGON: …………………….., kapitał zakładowy: ………………………. zł 

którą reprezentuje:  
 
      1.  ……………………… – ……………………………….  

        
zwaną w dalszej treści Umowy "Podmiotem Przyłączanym", 
 
została zawarta Umowa o treści następującej: 
 
 

§ 1  
Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron tj. Przedsiębiorstwa 
Energetycznego i Podmiotu Przyłączanego w celu realizacji przyłączenia urządzeń, sieci lub instalacji 
elektrycznej Podmiotu Przyłączanego, o mocy przyłączeniowej …………………., na terenie SSE Euro-
Park Mielec, na działkach nr …………………….. do sieci elektroenergetycznej należącej do Przedsiębiorstwa 
Energetycznego, zgodnie z warunkami przyłączenia nr ……………….. z dnia ………………………. r. 
znak: ………………………………….. wydanymi przez Energia Euro Park Sp. z o.o. 
 

§ 2  
Podmiot Przyłączany posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, co potwierdza dokument 
dostarczony przed podpisaniem niniejszej umowy. O zmianach dotyczących tytułu prawnego Podmiot 
Przyłączany zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Przedsiębiorstwo Energetyczne. 
 

§ 3  
Niniejsza umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia przez Przedsiębiorstwo Energetyczne realizacji robót 
budowlano-montażowych przyłączenia. 
 

§ 4  
Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązuje się do realizacji przyłączenia zgodnie z projektem 
wykonawczym do miejsca stanowiącego ustaloną granicę własności urządzeń, zgodnie z warunkami 
przyłączenia wymienionymi w § 1, a w szczególności: 
1. Wykonania prac projektowych przyłączenia. 
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2. Wykonania robót budowlano–montażowych przyłącza zgodnie z projektem budowlanym  
    w terminie do dnia ……………………..roku. 

3. Przeprowadzenia wymaganych prób i pomiarów.  
4. Dokonania odbioru technicznego robót przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron. 

Odbioru wykonanych robót dokonuje się w terminie 7 dni od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości 
do odbioru. O terminie odbioru Przedsiębiorstwo Energetyczne powiadomi Podmiot Przyłączany. 

5. Przyłączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego w terminie do dnia ………………. roku, 
po spełnieniu przez Podmiot Przyłączany następujących warunków: 

     a)Wniesieniu całkowitej opłaty za przyłączenie,…. 
     b)Przedłożeniu oświadczenia o wykonaniu instalacji wewnętrznej zgodnie  

  z obowiązującymi przepisami, 
     c)Zawarciu umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży energii    

elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji albo odrębnych umów: 
o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 

 
§ 5 

1. Podmiot Przyłączany zalicza się do ………… grupy przyłączeniowej. 
2. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są głowice kablowe linii zasilającej w stacji Podmiotu  

Przyłączanego. 
3. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej określone w ust. 2 jest jednocześnie miejscem rozgraniczenia 

własności sieci elektroenergetycznych Przedsiębiorstwa Energetycznego i instalacji Podmiotu 
Przyłączanego. 

 
§ 6  

1. Podmiot Przyłączany wykona własnym kosztem i staraniem zgodnie z normami, obowiązującymi 
przepisami oraz wymaganiami Przedsiębiorstwa Energetycznego określonymi w warunkach 
przyłączenia w terminie do dnia …………………………….  stacji transformatorowo -rozdzielczą …………. 
oraz umożliwi jej podłączenie. 

2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy wykona własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany. 
3. Przekroczenie terminu określonego w § 6 pkt.1 skutkuje opóźnieniem realizacji przyłącza przez 

Przedsiębiorstwo Energetycze o taki sam okres czasu z winy Podmiotu Przyłączanego. 
 
 

§ 7  
1. Koszty przyłączenia do sieci obejmują nakłady na opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie 

zezwoleń na realizacje inwestycji, budowę złącza kablowego i budowę przyłącza. 
2. Podmiot Przyłączany wniesie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego opłatę za przyłączenie, która 

ustalona będzie na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia oraz 
wyliczona zostanie zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej taryfy dla energii elektrycznej  
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Opłatę za przyłączenie, ponoszoną przez Podmiot Przyłączany, określa się szacunkowo na kwotę netto 
………………… (słownie: ……………………) co stanowi …………….. szacowanego całkowitego 
kosztu realizacji przyłączenia tj. ……………………… (słownie: ………………….). Podmiot Przyłączany 
wniesie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego opłatę w wysokości ……………% rzeczywistych 
nakładów poniesionych na realizację przyłączenia wraz z należnym podatkiem VAT. Wysokość opłaty 
może ulec zmianie w zależności od wysokości nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. 

4. Zmiana wysokości opłaty za przyłączenie może nastąpić w przypadku zmiany nakładów poniesionych 
na realizację przyłączenia stanowiących podstawę naliczenia szacunkowej opłaty za przyłączenie, na 
co Podmiot Przyłączany wyraża zgodę. Podmiot Przyłączany na prawo do wglądu do dokumentacji 
stanowiącej podstawę wyliczenia opłaty za przyłączenie. 

5. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie w wysokości ………% całkowitej kwoty określonej 
w ust.3 niniejszego paragrafu, tj. netto ………………… zł (słownie: ……………………..) 
plus należny podatek VAT zostanie uiszczona przez Podmiot Przyłączany w terminie 21 dni 
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od wystawienia faktury pro forma przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, które wystawi 
fakturę pro forma  w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku realizacji 
przedmiotu Umowy zaliczka zostanie zaliczona na poczet opłaty za przyłączenie do sieci 
Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

6. Pozostała część opłaty za przyłączenie w wysokości …………% całkowitej kwoty określonej 
w ust.3 niniejszego paragrafu plus należny podatek VAT zostanie uiszczona przez Podmiot 
Przyłączany przelewem na rachunek bankowy określony na fakturze VAT, w terminie 21 dni 
od daty wystawienia faktury VAT przez Przedsiębiorstwo Energetyczne., które wystawi 
fakturę w terminie 7 dni od daty odbioru przyłącza. 

 
§ 8  

1. Podmiot Przyłączany wniesie na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego opłatę za przyłączenie, 
zgodnie z obowiązującą taryfą dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,  
w wysokości określonej przez Przedsiębiortwo Energetyczne po wykonaniu przyłącza na podstawie 
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację inwestycji.. 

2. Opłaty wnoszone będą na konto Przedsiębiorstwa Energetycznego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 
Oddział Mielec (nr rach.: 09 2030 0045 1110 0000 0260 5460) na podstawie faktury 
wystawianej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. 
2.1. Ustala się, iż faktura, o której mowa w § 7 ust. 6 zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od 

daty odbioru technicznego wykonanego przyłączenia. 

2.2. Na mocy niniejszej umowy Podmiot Przyłączany upoważnia Przedsiębiorstwo Energetyczne do 
wystawiania faktury bez swojego podpisu. 

2.3. Podmiot Przyłączany jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP. 
3. Przekroczenie terminów płatności faktur, upoważnia wystawcę faktur do naliczenia odsetek za zwłokę 

w wysokości ustawowej. 
 
 

§ 9 
1. W przypadku niedotrzymania z winy Przedsiębiorstwa Energetycznego terminu określonego w § 4 

ust. 5, Podmiot Przyłączany, po spełnieniu warunków określonych w § 4 ust. 5 (a-c), będzie 
uprawniony do obciążenia Przedsiębiorstwa Energetycznego karą umowną w wysokości 0,1% od 
kwoty wymienionej w § 7 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

2. Podmiot Przyłączany za niedotrzymanie uzgodnionego terminu określonego w § 6 oraz warunków 
określonych w § 4 ust. 5 (a-c) zapłaci Przedsiębiorstwu Energetycznemu karę umowną w wysokości 
0,1% od kwoty wymienionej w § 7 ust. 3 za każdy dzień zwłoki. 

3. Niedotrzymanie przez Podmiot Przyłączany terminu określonego w § 6 oraz warunków określonych  
w § 4 ust. 5 (a-c) skutkuje przesunięciem przez Przedsiębiorstwo Energetyczne terminów określonych  
w § 4 ust. 2 o czas równy opóźnieniu w stosunku do terminu określonego w § 6. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. W przypadku odstąpienia od umowy przez Podmiot 
Przyłączany z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa Energetycznego lub w razie odstąpienia 
od umowy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne z przyczyn leżących po stronie tego Podmiotu, 
Przedsiębiorstwu Energetycznemu przysługuje kara umowna w wysokości opłaty za przyłączenie 
określonej w § 7 ust. 3. Jeżeli tak przewidziana kara umowna nie pokryje udokumentowanych 
nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, Przedsiębiorstwo Energetyczne będzie uprawnione 
do dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów w pełnej wysokości. W razie odstąpienia od umowy 
przez Przedsiębiorstwo Energetyczne lub w razie odstąpienia od umowy przez Podmiot Przyłączany 
z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorstwa Energetycznego, Podmiotowi Przyłączanemu 
przysługuje kara umowna w wysokości opłaty przyłączeniowej określonej w § 7 ust. 3.  

5. Przedsiębiorstwo Energetyczne jest uprawnione do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego 
naruszenia przez Podmiot Przyłączany obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Za rażące 
naruszenie obowiązków uważa się w szczególności: nie spełnienie warunków wynikających z § 2, § 
6, nie zawarcie z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego umowy kompleksowej albo 
odrębnych umów: o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej w terminie jak  
w § 11 ust. 2 oraz opóźnienie w zapłacie opłaty za przyłączenie przekraczające 30 dni. 
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§10  

1. Strony zobowiązują się do wzajemnej bieżącej wymiany danych i informacji w pełnym zakresie 
niezbędnym do realizacji przyłączenia. 

2. W przypadku wystąpienia sity wyższej lub innych przyczyn powodujących niezawinione przez 
Przedsiębiorstwo Energetyczne opóźnienia uniemożliwiające terminową realizację przyłączenia, strony 
uzgodnią zmianę terminu przyłączenia. 

3. W celu koordynacji prac oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia 
Podmiot Przyłączany wyznacza: 
………………….. tel.  ………………..  email: ……………………………….. 
zaś Przedsiębiorstwo Energetyczne:  
………………….  tel. …………………, email: ……………………………….. 

 
§ 11  

1. Umowa niniejsza nie zastępuje umowy kompleksowej albo odrębnych umów: o świadczenie usług 
dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Strony przewidują, że zawarcie umowy kompleksowej albo odrębnych umów: o świadczenie usług 
dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej nastąpi w terminie do dnia ……………………….. ale nie 
później niż do 30 dni po zrealizowaniu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne prac określonych w § 4 
oraz uregulowaniu przez Podmiot Przyłączany zobowiązań finansowych wynikających z § 7. 

3. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych. Przedsiębiorstwo Energetyczne nie będzie 
zobowiązane do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności w przypadku nie 
uiszczenia przez Podmiot Przyłączany opłaty za przyłączenie, jeżeli ubiegający się o zawarcie umowy 
o świadczenie usług dystrybucji nie wykaże się tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego 
ma być dostarczana energia elektryczna lub w innych przypadkach przewidzianych ustawą Prawo 
Energetyczne. 

4. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się nieodpłatnie umożliwić Przedsiębiorstwu Energetycznemu,  
w obrębie swojej nieruchomości: 
- budowę i rozbudowę sieci, w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia, o którym mowa w § 1, 
- dostęp do pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych oraz do ich kontroli, 
konserwacji i odczytów,  
- dostęp do sieci (urządzeń i instalacji) i układu pomiarowego Przedsiębiorstwa Energetycznego w 

celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu, konserwacji, modernizacji i remontów. 
5. W celu zabezpieczenia dostępu, o którym mowa wyżej Podmiot Przyłączany zezwala 

Przedsiębiorstwu Energetycznemu bezterminowo i nieodpłatnie na używanie pomieszczeń z 
zainstalowanymi urządzeniami Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz na korzystanie z pasa 
gruntu wzdłuż trasy przebiegu sieci bądź użycza swojej własności w zakresie określonym powyżej 
na czas technicznej używalności urządzeń Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

6. W przypadku zbycia nieruchomości Podmiot Przyłączany zobowiązuje się poinformować nabywcę 
nieruchomości, na której znajdują się urządzenia Przedsiębiorstwa Energetycznego, o treści 
powyższego zezwolenia oraz zamieścić tę informację w umowie zbycia nieruchomości. 

7. O fakcie poinformowania nabywcy nieruchomości o treści ust. 5 Podmiot Przyłączany zawiadamia 
pisemnie Przedsiębiorstwo Energetyczne w terminie do 14 dni od dnia zbycia nieruchomości. 

8. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac na terenie przebiegu sieci, Przedsiębiorstwo 
Energetyczne zobowiązane jest do uporządkowania terenu i przywrócenia go do stanu poprzedniego. 

9. Przedsiębiorstwo Energetyczne uprawnione będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
określonych w art. 471 i następnych Kodeksu cywilnego za szkody spowodowane naruszeniem 
postanowień umownych zawartych w § 11 ust. 4-7. 
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§ 12 
1. Umowa rządzi się prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. 
U. 2021 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami), przepisy wykonawcze do ustawy, taryfa dystrybucji 
energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przepisy polskiego kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks podpisany przez Strony) pod rygorem 
nieważności. 

3. Spory, jakie mogą powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia każdej ze Stron przysługuje prawo 
poddania sporu pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu Powszechnego na terenie Rzeczyspospolitej 
Polskiej. 

4. Umowę sporządzono w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 
egz. dla Podmiotu Przyłączanego, 1 egz. dla Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

 
§13 

Termin ważności umowy ustala się do czasu włączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego pod napięcie  
i rozliczenia finansowego określonego niniejszą umową, jednak nie później niż do dnia  ……………………… 
Upływ  terminu  ważności   umowy  nie  wyłącza  obowiązków,  o których   mowa  w  § 11 ust. 4 - 9. 

 
 
 
Zał. Nr 1 - Klauzula informacyjna dla Klientów EEP oraz dla ich reprezentantów 
Zał. Nr 2 - Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych oraz 
personelu wykonawczego klientów i kontrahentów EEP, których dane EEP przetwarza celem 
nawiązania i utrzymania relacji handlowych ze swoimi klientami i kontrahentami, w tym w celu 
prawidłowego wykonania zawartych umów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisy i pieczęcie 
 

 

   Przedsiębiorstwo Energetyczne                                   Podmiot Przyłączany 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

NR  EEP/………/P/………….. 
  
 

[Klauzula informacyjna dla Klientów EEP oraz dla ich reprezentantów] 

 

Szanowny Kliencie,  

 

wobec wejścia w życie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane 

dalej „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku 

z łączącymi nas relacjami handlowymi/umową. 

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Energia Euro Park spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego nr 3, 39-300 Mielec, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000432700, NIP: 8172172671, REGON: 

180866889, adres e-mail: biuro@eepark.pl, tel. + 48 17 788 02 65, fax +48 17 788 02 66 (dalej jako 

„Administrator”). 

 

I. Przede wszystkim Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy (bez nich nie można by np. 

podpisać umowy, dokonać wzajemnych rozliczeń, etc.)  

  

1. [Szczegółowy cel] Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy 

związanej z dostawą oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

towarów i usług (umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 

elektrycznej, umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, umowy o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, umowy na eksploatację stacji elektroenergetycznej lub podobnej). 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych (m.in. jednostki audytu 

zewnętrznego) i podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 

(m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Twoje dane zostaną 

usunięte. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 

konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

 

II. Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora  

 

1. [Szczególny cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach 

realizowanych przez Administratora, tj.: 
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a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności operacyjnej Administratora, w tym realizacji procesów 

biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora; 

b) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić Administratora na szkodę; 

c) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych 

do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych 

osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, w tym organy państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 

III. Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków podatkowych  

 

1. [Cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na 

Administratora przepisami prawa. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa (np. urzędy skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), podmioty powiązane kapitałowo 

z Administratorem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych 

osobowych. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy 

prawa. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. 

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

Administrator może być również uprawniony, w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, przetwarzać 

Twoje dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia przez Ciebie takiej 

zgody, zostanie wypełniony przez nas odrębnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.  

 

W przypadku gdy jesteś reprezentantem Klientów EEP w związku z zawartą ww. umową (również jako 

pełnomocnik): 

 

1. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu określenia osób uprawnionych 

do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu takiego umocowania, 

a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności oraz w celu ewentualnego ustalenia, 
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dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. dostawcy usług 

informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy 

prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy 

państwowe. 

3. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez Administratora z 

podmiotem przez Ciebie reprezentowanym.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nr EEP/………./P/…………… Strona 9/9 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
NR  EEP/……………../P/………………. 

 
[Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych oraz personelu wykonawczego 

klientów i kontrahentów EEP, których dane EEP przetwarza celem nawiązania i utrzymania relacji handlowych 

ze swoimi klientami i kontrahentami, w tym w celu prawidłowego wykonania zawartych umów] 

 

Szanowni Państwo, 

 

wobec wejścia w życie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane 

dalej „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, 

służbowy numer telefonu. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, bądź od naszego klienta lub 

kontrahenta z uwagi na łączące Cię z nim relacje (np. stosunek pracy, umowa cywilnoprawna, umowa 

współpracy, itp.).  

 

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Energia Euro Park 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego nr 3, 39-300 Mielec, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000432700, NIP: 

8172172671, REGON: 180866889, adres e-mail: biuro@eepark.pl, tel. + 48 17 788 02 65, fax +48 17 788 02 

66 (dalej jako „Administrator”). 

2. [Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu 

z naszym klientem lub kontrahentem, nawiązania i podtrzymywania współpracy handlowej, przyjmowania 

i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w procesach biznesowych 

i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez wykorzystania tych kanałów 

komunikacji kontakt z naszymi klientami i kontrahentami mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet 

niemożliwy. 

3. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych 

do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych 

osobowych, podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem oraz podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

4. [Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się przez 

Administratora. 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f RODO. 
 


