E.ON Polska S.A.
Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa
www.eon.pl

Szkoda energii na skomplikowane
teksty. Ten formularz napisaliśmy
prostym językiem.

nr klienta (partner handlowy)

dane partnera handlowego znajdziesz w serwisie Mój E.ON lub na fakturze

Pełnomocnictwo dla klientów indywidualnych
Formularz uzupełnij WIELKIMI literami, pola wyboru zaznacz

, wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Twoje dane
Klient 1

Klient 2
Wypełnij dane drugiego klienta, jeśli podpisał umowę razem z Tobą.

imię i nazwisko
imię i nazwisko
imię i nazwisko cd.
imię i nazwisko cd.
nr telefonu
adres mejlowy
numer telefonu i adres mejlowy nie są obowiązkowe

PESEL

PESEL
nr i nazwa dokumentu tożsamości
dotyczy cudzoziemców

nr i nazwa dokumentu tożsamości
dotyczy cudzoziemców

Dane pełnomocnika
imię i nazwisko lub nazwa firmy
imię i nazwisko lub nazwa firmy cd.
ulica, nr domu, nr lokalu
kod pocztowy		miejscowość
nr telefonu
adres mejlowy
numer telefonu i adres mejlowy nie są obowiązkowe
PESEL
wypełnij, jeśli upoważniasz osobę
nr i nazwa dokumentu tożsamości
dotyczy cudzoziemców, wypełnij, jeśli upoważniasz osobę
NIP, KRS lub REGON
wypełnij, jeśli upoważniasz firmę

Punkty poboru energii, których dotyczy to pełnomocnictwo
Numery kont umów znajdziesz w serwisie Mój E.ON lub na fakturze.

Numer konta umowy

Adres punktu poboru energii

E.ON Polska S.A. • Siedziba: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, • 00-347 Warszawa • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS • Nr KRS 0000011733 • Kapitał Zakładowy (opłacony w całości)
165 066 000 zł • NIP: 525-000-07-94
Wersja z dnia 20220629nr91

Zakres pełnomocnictwa
Zaznacz lub wpisz, do czego upoważniasz pełnomocnika
r eprezentowanie Cię we wszystkich sprawach przed E.ON Polska S.A., w tym m.in. zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów, uzyskiwanie
wszystkich informacji, zmiana danych klienta i danych kontaktowych
zaznacz ten punkt, jeśli chcesz, żeby pełnomocnik mógł załatwić wszystkie Twoje sprawy z nami

uzyskiwanie wszystkich informacji, w tym m.in. o płatnościach, zużyciu energii elektrycznej, warunkach umowy
zmiana danych klienta i danych kontaktowych


jeśli chcesz, żeby pełnomocnik mógł załatwić z nami tylko niektóre sprawy, wpisz jakie

Czy chcesz, żeby Twój pełnomocnik mógł upoważniać kolejne osoby?
tak - w takim zakresie, w jakim ma pełnomocnictwo od Ciebie
nie
Okres obowiązywania pełnomocnictwa
bezterminowo

zaznacz, jeśli udzielasz pełnomocnictwa do dnia odwołania lub wygaśnięcia

do dnia

dzień/miesiąc/rok

jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa na określony czas, wpisz datę

Oświadczenia i podpisy
Udzielam pełnomocnictwa wskazanej wyżej osobie lub firmie.
Jeśli w ramach tego dokumentu otrzymaliśmy od Ciebie nowe dane osobowe, to będziemy je przetwarzać w zakresie i w celach, które
wskazaliśmy Ci w informacjach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych. Informacje te przekazaliśmy Ci przy zawarciu
umowy albo później - w związku z jej zawarciem. Zrobiliśmy to, ponieważ jesteś naszym klientem albo pełnomocnikiem naszego klienta.
Przekazaliśmy Ci wtedy informacje o Twoich prawach, o danych kontaktowych naszych jako administratora danych osobowych oraz danych
kontaktowych naszego inspektora ochrony danych osobowych, podstawach prawnych przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
kategoriach tych danych, czasie, w którym przetwarzamy dane osobowe, ich odbiorcach, dobrowolności podania tych danych i ewentualnych konsekwencjach ich nie podania. Informacje te są nadal aktualne.

Data

Data

Twój czytelny podpis
Klient 1

Twój czytelny podpis
Klient 2

Data

Czytelny podpis pełnomocnika

pierwsza osoba uprawniona do reprezentowania firmy

Czytelny podpis pełnomocnika

Data

druga osoba uprawniona do reprezentowania firmy - jeśli
zasady jej reprezentacji tego wymagają

Wersja z dnia 20220629nr91

