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Adres korespondencyjny:
ul. Włodarzewska 68
02-384 Warszawa

www.eon.pl

Oświadczenie o zmianie danych klienta
Dane dotyczące punktu poboru energii elektrycznej lub gazu ziemnego
Podaj dane dotyczące punktu poboru energii elektrycznej lub gazu ziemnego, miejsca gdzie dostarczana jest energia lub gaz.
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

Dotychczasowe dane klienta
Podaj swoje dotychczasowe dane osobowe lub firmowe.
Imię i nazwisko/nazwa firmy
PESEL

Dokument tożsamości (dotyczy cudzoziemców)
lub

NIP

REGON

Podanie numeru PESEL lub dokumentu tożsamości dotyczy osób
fizycznych.
Podanie numeru NIP, Regon dotyczy podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne.

Telefon

Adres e-mail

Oświadczam, że od dnia zgłoszenia zmianie uległy następujące dane zawarte w Umowie:

Aktualne dane klienta
Zmiana imienia/nazwiska

Zmiana nazwy firmy

Zmiana adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy
Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Zmiana adresu e-mail

Zmiana numeru telefonu
Numer telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe. Ułatwią nam jednak komunikację z Tobą, np. wyjaśnienie sprawy w sytuacji jeśli pojawią się dodatkowe
pytania i będzie potrzebny szybki kontakt.

Dalsza część na następnej stronie
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Aktualne dane klienta
Zmiana adresu do korespondencji
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

Dla konta umowy

Zmiana adresu punktu poboru energii elektrycznej lub gazu ziemnego na podstawie
decyzji /

uchwały wydanej przez

W przypadku podania 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 nami, 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 nami. 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.

Nazwa organu

Numer

, stanowiącej załącznik do oświadczenia
W przypadku, gdy umowę o wskazanym numerze konta umowy
zawarła więcej niż jedna osoba, zmiana adresu korespondencji
wymaga podpisu wszystkich klientów wskazanych na umowie.

Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

Czytelny podpis klienta, data i czytelny podpis osoby podającej dane

Czytelny podpis klienta, data i czytelny podpis osoby podającej dane

Data

Data

Podpis

Podpis
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