Załącznik nr 2 do Umowy dostarczania Paliwa gazowego nr

/

/

/G z dnia

.

.

OŚWIADCZENIE O CELU ZUŻYCIA PALIWA GAZOWEGO
1.
2.
3.

/ /
/G
Klient zawarł umowę kompleksową sprzedaży paliwa gazowego numer
z dnia
Klient oświadcza, że jest/nie jest* pośredniczącym podmiotem gazowym.
W przypadku, gdy Klient oświadczył, że jest pośredniczącym podmiotem gazowym, jest on zobowiązany do
dostarczenia Sprzedawcy kopii pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o tej
działalności. Dostarczenie to powinno być dokonane w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia

ww. powiadomienia przez właściwy organ podatkowy.
4.
5.

Jeśli Klient oświadczy, że nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym, należy wypełnić poniższą tabelę.
Mając na względzie przepis art. 31 b oraz art. 89 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 722 ze zm.), Klient niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym oświadcza, że
nabywany gaz będzie zużywał do następujących celów:

Lp.

1

2

3

4

5

6

Udział
procentowy
zużycia (%)

Przeznaczenie paliwa gazowego
Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym
Do celów opałowych:
1) do przewozu towarów i pasażerów koleją;
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
3) w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
4) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
5) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie
system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności
energetycznej.
Art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym
Do celów opałowy przez:
1) organy administracji publicznej;
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
5) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Art. 31b. ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym
do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej;
do użycia w procesie produkcji w energetycznych.
Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym
do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte
w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania,
dystrybucji lub magazynowania Paliwa gazowego.
do napędu:
1) statków powietrznych,
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie - z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze
rekreacyjnym, o których mowa art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym. [Art. 31b. ust. 3rt.t 1 Ustawy o podatku
akcyzowym]
Art. 89 ust. 1 pkt 12 Ustawy o podatku akcyzowym
do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem

7

Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym
Do celów opałowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem

8

Art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym
do celów innych niż opałowe lub napędowe

-zł/GJ
- zł/GJ
- zł

Razem:
* - niepotrzebne skreślić

stawka
akcyzy

100%

6.
7.

8.
9.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zmianie stanu faktycznego, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie.
Klient oświadcza, że jest świadomy faktu, że podanie nieprawdziwych danych lub niepoinformowanie
o ich zmianie może wiązać się z poniesieniem przez niego odpowiedzialności zarówno o charakterze
cywilnoprawnym, jak i karnoskarbowym.
Zasady zwolnień i stawki, określone w tabeli są zgodne ze stanem prawnym aktualnym na dzień podpisania
Umowy. Mogą one ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną stosowne zmiany w przepisach prawa.
Udział procentowy należy określić w odniesieniu do całości wolumenu pobieranego Paliwa gazowego
(zarówno na cele zwolnione, jak również niezwolnione z podatku akcyzowego), w procentach z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, w taki sposób aby suma poszczególnych udziałów stanowiła łącznie 100%.
Warunkiem zwolnienia jest określenie w Umowie, że wyroby te będą użyte w celach z. 5 Ustawy o podatku
akcyzowym).

________________________
Podpis Klienta
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DANE PUNKTU DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO1

I.

Dane adresowe Punktu dostawy Paliwa gazowego:
ID punktu wyjścia:

ESVG_000000000_00

Adres:
(miejsce dostawy Paliwa
gazowego)
Gmina:
OSD / Sprzedawca

ESV Wisłosan Sp. z o.o.

Okres rozliczeniowy OSD:

Miesiąc gazowy

II. Dane techniczne Punktu dostawy paliwa gazowego:
Numer układu pomiarowego / rok -typ:
Numer rejestratora / przelicznika:

–

Urządzenia telemetryczne
Układ pomiarowy stanowi własność
Grupa taryfowa OSD:
Grupa taryfowa Sprzedawcy:
Deklarowane roczne zużycie [kWh]

III. Klient oświadcza, że w dniu rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego, określonego w Umowie, będzie zużywał Paliwo gazowe w celu2:
Cel zużycia Paliwa gazowego

TAK

NIE

Łączna moc urządzeń [kW]

Cele grzewcze
Cele technologiczne
Inne cele (jakie)3

IV. Dane poprzedniego sprzedawcy (wypełnić tylko w przypadku gdy poprzednim sprzedawcą nie był ESV Wisłosan):
Firma:
Adres:
Okres obowiązywania
poprzedniej umowy:
Warunki rozwiązania
poprzedniej umowy:

________________________
Podpis Sprzedawcy

1 Dla każdego punktu dostawy paliwa gazowego należy wypełnić odrębny Załącznik
2 W przypadku zużycia gazu na podane cele wstawić znak „x” w kolumnie „TAK”, w przypadku braku zużycia – w kolumnie „NIE”
3 Wskazać inne cele przeznaczenia paliwa gazowego.

________________________
Podpis Klienta
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INDYWIDUALNE WARUNKI UMOWY
Klientem:
Klient
NIP:
REGON:
KRS:
Adres siedziby:

a Sprzedawcą:
ESV WISŁOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Nowej Dębie, przy ul. Metalowca 4, 39-460
Nowa Dęba, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000126982, o kapitale zakładowym 12 265 000,00 zł, będąca czynnym podatnikiem VAT, NIP: 8671871281,
REGON: 830393505
Strony ustalają niniejszym indywidualne warunki umowy:
Strony ustalają indywidualną cenę gazu, obowiązującą w okresie:

od

r. do

r.

w następującej wysokości :

Cena paliwa gazowego w zł/MWh netto

Sprzedawca

Czytelny podpis i pieczęć

……….. zł/MWh (bez akcyzy)

Klient

Czytelny podpis i pieczęć
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ZAMÓWIENIE PALIWA GAZOWEGO I MOCY UMOWNEJ
do Umowy nr

/

/

/G

z dnia

Odbiorca niniejszym zamawia Moc umowną w wysokości

……………………….

kWh/h

Odbiorca niniejszym zamawia Paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach Roku w ilości:

styczeń

kWh/miesiąc

luty
marzec

kWh/miesiąc
kWh/miesiąc

kwiecień

kWh/miesiąc

maj
czerwiec

kWh/miesiąc
kWh/miesiąc

lipiec

kWh/miesiąc

sierpień

kWh/miesiąc

wrzesień
październik

kWh/miesiąc
kWh/miesiąc

listopad

kWh/miesiąc

grudzień

kWh/miesiąc

Rok ogółem

kWh/rok

____________________________
Sprzedawca

_____________________________
Odbiorca
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów spółek
Grupy Kapitałowej ESV
Zgodnie z art. 13 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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest spółka z Grupy Kapitałowej ESV, z którą Klient posiada
zawartą umowę lub wobec której jest potencjalnym klientem.
Grupę Kapitałową ESV tworzą spółki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a, 55-011 Siechnice jako spółka dominująca, oraz
ESV1 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV2 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV3 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV4 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV5 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV6 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV7 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV8 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV9 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV10 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV11 sp. z o.o., z siedzibą w Siechnicach, ul. Ciepłownicza 1a
ESV Wisłosan sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Metalowca 4,
ESV Serwis sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16B,
ESV Metalchem sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oświęcimska 102 D.

W Grupie Kapitałowej ESV powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez
adres pocztowy Administratora (ul. Ciepłownicza 1a, 55-011 Siechnice) lub adres elektroniczny:
inspektorochronydanych@esv.pl
I Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr
2016/679 w szczególności:
a. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie
dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy
jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub innych
czynności związanych z umową (np. pełnomocnictwa), związanych z obsługą Klienta;
b. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;

c. w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
d. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania
faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie
przewidzianej przez prawo;
e. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
f. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
g. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń
z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki,
w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
II Przetwarzanie danych
2. Dane osobowe będą pobierane:
a. bezpośrednio od osób z którymi Administrator zawiera umowy;
b. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów
zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym
oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
c. od podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności
bezgotówkowych;
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy
niezbędne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności,
a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy
Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń
z tytułu umowy;
b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
a. przetwarzane są dane zwykłe, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres,
telefon i adres e-mail, niezbędne do celów realizacji umowy;
b. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 10
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane o skazaniach”) tylko w ściśle określonych przypadkach
tj. w sytuacjach skazania za przestępstwo na skutek którego pokrzywdzonym jest Administrator.
6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi
produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

III Udostępnianie danych osobowych
7. Dane osobowe mogą być udostępniane:
a. partnerom współpracującym z Administratorem, wymienionym na stronie internetowej
Administratora, w szczególności spółkom Grupy Kapitałowej ESV, jeżeli jest to konieczne lub wynika
z celu przetwarzania;
b. agentom pośredniczącym w sprzedaży;
c. podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu usług (np. w zakresie montażu
i odczytu urządzeń pomiarowych, wykonania prac instalacyjnych itp.);

d. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
e. podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta w terminie rachunków
wystawionych przez Administratora, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 833, ze zm.);
f. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych
i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych.
IV Prawa klienta
8. Klient ma prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania
określonych danych.
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Klienta narusza postanowienia Ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
nr 2016/679
*o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności
w związku z trwaniem celu przetwarzania.

