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Pełnomocnictwo dotyczące warunków przyłączenia nieruchomości
Dane Mocodawcy.
Ja niżej podpisana/y

imię (lub nazwa firmy)

nazwisko (lub nazwa firmy)

adres zameldowania Klienta (lub adres siedziby firmy): ulica, nr domu, lokalu

kod pocztowy

telefon1

miejscowość

e-mail1

KRS1

lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej1

PESEL 2

lub nr dowodu/paszportu2

NIP

lub REGON1

(dalej „Mocodawca”) , upoważniam niniejszym E.ON Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa (dalej „Pełnomocnik")
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000011733, NIP 525-00-00-794, Kapitał
Zakładowy 165 066 000 zł (wpłacony w całości), do reprezentowania mnie przed Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pięknej 46, 00-672 Warszawa,
pełniącego funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD") na terenie m.st. Warszawy, w zakresie procesu przyłączania do sieci mojej nieruchomości
mieszczącej się przy:

ulica, nr domu, lokalu
kod pocztowy

miejscowość

telefon1

e-mail1

(dalej „Nieruchomość”)

ewentualny opis nietypowej lokalizacji

Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności prawo do:
1. Wystąpienia w moim imieniu o Warunki Przyłączenia Nieruchomości do sieci elektroenergetycznej OSD zgodnie z danymi oraz wytycznymi
przekazanymi Pełnomocnikowi.
2. Przekazywania OSD wszelkich przedstawionych przeze mnie danych dotyczących Nieruchomości.
3. Odbioru od OSD w moim imieniu ze skutkiem doręczenia wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących procesu przyłączania.
4. Przetwarzania moich danych osobowych, danych dotyczących Nieruchomości oraz danych technicznych przyłącza w zakresie służącym
wyłącznie procesowi przyłączenia Nieruchomości do sieci elektroenergetycznej OSD.
5. Udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom do dokonywania czynności faktycznie objętych przedmiotowym pełnomocnictwem

PONIŻSZE DOTYCZY TYLKO OSÓB FIZYCZNYCH, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
W przypadku podania powyżej nowej danej osobowej/nowych danych osobowych informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie odbywać się w zakresie oraz w celach
wskazanych w informacjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych przez E.ON Polska S.A. przekazanych wraz z zawarciem umowy z E.ON Polska S.A.,
w związku z umową zawartą z E.ON Polska S.A. lub z otrzymaniem przez E.ON Polska S.A. informacji o działaniu w charakterze pełnomocnika/osoby kontaktowej
w związku z umową z E.ON Polska S.A. Wszelkie przekazane tam informacje o prawach, danych kontaktowych administratora i inspektora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania pozostają aktualne.

Data i czytelny podpis Mocodawcy

Data

Podpis

1 dotyczy tylko przedsiębiorców, 2 nie dotyczy przedsiębiorców.
Wersja z dnia 20211006nr110

