Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY
O ZGODZIE NA ZAWARCIE Z ENERGA-OPERATOR S.A. UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
§1
W związku z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej z:
zwanym dalej „Sprzedawcą”
[nazwa i adres sprzedawcy]

oraz planowaną zmianą sprzedawcy energii elektrycznej przez:
[imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy]

[PESEL lub NIP]

[adres odbiorcy]

zwanym dalej „Odbiorcą”
przyłączonego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. (zwanego dalej „OSD”).
Sprzedawca, działając na podstawie pełnomocnictwa Odbiorcy, które stanowi załącznik do niniejszego
oświadczenia, wyraża w imieniu Odbiorcy zgodę na zawarcie z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej i jednocześnie potwierdza zgodność danych Odbiorcy dla następującego punktu poboru
energii elektrycznej („PPE”):

[kod PPE]

[adres PPE]

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej rozpocznie się od dnia, w którym OSD dokona zmiany
sprzedawcy energii elektrycznej dla wyżej wskazanego punktu poboru energii elektrycznej na Sprzedawcę,
zgodnie z procedurą i w terminie przewidzianymi w ustawie Prawo energetyczne oraz w obowiązującej Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD („IRiESD”).
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej realizowane będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, jak również przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta1 (Dz. U. 2020 r., poz. 287 z późn. zm.), oraz na warunkach wynikających z:
1) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Umowy
zamieszczonych na stronie internetowej OSD (www.energa-operator.pl);
2) obowiązującej taryfy OSD oraz IRiESD zamieszczonych na stronie internetowej OSD;
3) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji,
grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej w tym
zakresie, nie są sprzeczne z taryfą OSD oraz wzorem umowy, o którym mowa powyżej w pkt 1).
§2
1 Postanowienie dotyczy wyłącznie konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.)
oraz osób fizycznych, o których mowa w art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. zawierających umowy bezpośrednio związane
z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej.
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Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy przyjmuje do wiadomości, że celem niniejszego oświadczenia jest
zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na rzecz Odbiorcy i umożliwienie mu dokonania procesu zmiany
sprzedawcy.
§3
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy bezwarunkowo zgadza się w imieniu i na rzecz Odbiorcy, że skutkiem
złożenia niniejszego oświadczenia i doręczenia go OSD będzie zawarcie pomiędzy Odbiorcą, a OSD umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, obowiązującej przez czas nieoznaczony od dnia zmiany
sprzedawcy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Odbiorcę lub OSD.
§4
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy zobowiązuje się w szczególności w imieniu i na rzecz Odbiorcy, do
przestrzegania warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych przez OSD,
wynikających z dokumentów wskazanych powyżej w § 1, oraz zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności
za usługi dystrybucji świadczone przez OSD.
§5
Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. zawierającą umowę o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy ta umowa nie posiada dla tej
osoby charakteru zawodowego) żąda rozpoczęcia świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej
przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawartej na odległość albo poza lokalem OSD, liczonego od dnia jej zawarcia. Sprzedawca działając w imieniu
własnym oświadcza, że poinformował Odbiorcę będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art.
38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, że w razie odstąpienia od umowy w terminie 14dniowym, Odbiorca ten będzie zobowiązany do zapłaty za spełnione na jego żądanie świadczenia (świadczone
usługi dystrybucji) w okresie do dnia złożenia OSD oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
§6
OSD na podstawie niniejszego oświadczenia, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia tego oświadczenia
i podania właściwych danych oraz pod warunkiem zawarcia i obowiązywania odpowiedniej umowy sprzedaży
energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą, będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Odbiorcy
usług dystrybucji energii elektrycznej dla wskazanego PPE, zgodnie z warunkami świadczenia tych usług
wskazanymi powyżej i zgodnie z procedurą określoną w obowiązującej IRiESD.
§7
OSD, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej pomiędzy Odbiorcą a OSD, tj. dnia rozpoczęcia realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, wyśle
Odbiorcy potwierdzenie treści zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
§8
Sprzedawca oświadcza, że uzyskał pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Odbiorcy niniejszego oświadczenia.
Jednak gdyby okazało się, że Sprzedawca złożył niniejsze oświadczenie nie będąc do tego prawidłowo
umocowany przez Odbiorcę lub gdyby Sprzedawca przekroczył zakres udzielonego mu umocowania, lub gdyby
osoby składające to oświadczenie z upoważnienia Sprzedawcy nie zostały do tego prawidłowo umocowane, lub
gdyby Sprzedawca nie przekazał OSD w terminie oryginału dokumentu, z którego wynika prawidłowość
umocowania, to wówczas bez względu na przyczynę tego stanu - Sprzedawca odpowiada za wszelką wynikającą
stąd szkodę w pełnym zakresie. W szczególności w takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz OSD – wszelkich wynikających z taryfy OSD opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej - świadczonych
przez OSD na rzecz Odbiorcy na podstawie takiego wadliwego oświadczenia o zawarciu umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej.
§ 91
Sprzedawca oświadcza, że przy uzyskaniu pełnomocnictwa, o którym mowa w § 8:
1. Przekazał Odbiorcy informacje określone w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
na piśmie.
2. Szczegółowe informacje określone w art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zostały
przekazane Odbiorcy poprzez pouczenie stanowiące załącznik nr 3 do Umowy.
3. Przekazał informację o treści wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zamieszczonego na stronie internetowej OSD, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Umowy.
4. W przypadku umowy zawieranej na odległość Sprzedawca udzielił informacji, o których mowa w art. 12,
w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób wyraźny
i zrozumiały.
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§ 102
Sprzedawca oświadcza, że przy uzyskaniu pełnomocnictwa, o którym mowa w § 8 przekazał Odbiorcy informacje
wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwane dalej „RODO”), które stanowią
załącznik do niniejszego oświadczenia oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

[miejscowość, data]

[za Sprzedawcę]

Odbiorca reprezentowany przez Sprzedawcę oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.)3:
tak

[miejscowość, data]

nie

[za Sprzedawcę]

____________________________
2
3

Postanowienie dotyczy osób fizycznych lub podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019
r., poz. 1292 z późn. zm.).
Zaznaczyć właściwe
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Załącznik
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 (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (ADO) Odbiorcy jest: ENERGA–OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdańsk.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz podjętych działań przed jej
zawarciem,
b) przepisów określonych w szczególności w ustawie Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
do niej, w zakresie realizacji dystrybucji energii elektrycznej przez ADO,
c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, w tym dochodzenie, ustalenie i obrona
przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej. Kategorie danych osobowych, jakimi dysponuje ADO to w szczególności: imię, nazwisko,
PESEL/seria i nr paszportu, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, kod PPE.
Źródłem pochodzenia danych jest Pani/Pan, a w przypadku umów zawartych przez pełnomocnika upoważniony sprzedawca energii.
6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione podmioty i organy publiczne,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej
usługi dystrybucji energii elektrycznej,
c) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
d) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
e) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
f) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe,
h) sprzedawca z urzędu.
7) Dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym m.in. trwania
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz po jej zakończeniu do czasu zakończenia
okresu obrony przed roszczeniami i ewentualnie do upływu okresu dochodzenia roszczeń.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja
umowy,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez
formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.
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