WNIOSEK

o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej
Data
Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pole zakreślić krzyżykiem.

A. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
tel. komórkowy

tel. stacjonarny

adres e-mail

Seria i numer dowodu osobistego/paszportu*

PESEL

B. Adres, do którego dostarczana jest energia:

(punkt poboru energii elektrycznej)

kod pocztowy

ul.
umowa najmu

Tytuł prawny do obiektu:

miejscowość

prawo własności

dzierżawa

inne

Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby:
domu jednorodzinnego

lokalu mieszkalnego

garażu

inne

Adres korespondencyjny (wypełniamy, gdy jest inny niż w punkcie B):
ul.
kod pocztowy

kraj

miejscowość

C. Wybierz taryfę dystrybucyjną:
licznik jednostrefowy jednofazowy
G11

licznik jednostrefowy trójfazowy (jedna stawka przez całą dobę)
G11

óó rocznego zuzycia:
i
D. Deklarowana wysokosc

kWh

Pani/Pana dane osobowe wymienione w niniejszej umowie (”Dane osobowe”) przetwarzane są przez BEST-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez BEST - EKO w celu związanym z zawartą umową i w celach prowadzenia badań opinii publicznej, promocji, konkursów oraz
przedstawiania mi informacji marketingowych dot. usług i produktów.
Tak
Nie
Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy przez BEST - EKO
na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, przez VSP oraz przez podmioty z Grupy Vattenfall na podany
przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Tak

Nie

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie
odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 89, poz. 625, z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

Czytelny podpis Klienta

* niepotrzebne skreślić

Adres korespondencyjny:

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

Telefoniczna Obsługa Klientów:

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50
biuro@best-eko.pl

E - mail:

www.best-eko.pl

