____________________________

_________________________________
nazwisko i imię

_________________________________
_________________________________
adres zamieszkania

_________________________________
nr dowodu osobistego

_________________________________
numery telefonów

_________________________________
e-mail

PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisana/y udzielam Panu/Pani:
Mateuszowi Gajewskiemu
PESEL 89051207871
Danucie Grądzkiej
PESEL 60032605446
Annie Krysik
PESEL 92083011561

Edycie Kwiatkowskiej
PESEL 84033106324
Pawłowi Chmielowi
PESEL 90010707596
Katarzynie Górskiej
PESEL 97093006187
Agacie Czajka
PESEL 93080706968
Wojciechowi Kaczorowskiemu, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie pod nr WA–5692,
działającym samodzielnie, pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu i reprezentowania mnie wobec wszelkich urzędów,
organów administracji państwowej oraz samorządowej, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej:
w związku z:
• składaniem wniosków, odbiorem i pokwitowaniem odbioru
Warunków i Informacji o Możliwościach Przyłączenia
do sieci gazowej z PSG sp. z o.o.
• odbiorem i przekazaniem Zaświadczenia o zapewnieniu
dostawy gazu
• podpisywaniem i składaniem wniosków o uzyskanie
klauzuli ostateczności na decyzji o pozwoleniu na
budowę sieci gazowej oraz odbioru decyzji;
• podpisywaniem i składaniem wniosków o wydanie
dzienników budowy oraz ich odbiór;
• dokonywaniem zgłoszeń zamiaru budowy obiektu
budowlanego, wnoszeniem zmian i uzupełnień w
złożonych wnioskach;
• zawiadamianiem o zakończeniu budowy, podpisywaniem
i składaniem wniosków, dokonywaniem zmian i
uzupełnień w złożonych wnioskach i ewentualnym
odbiórem wydanych postanowień.

• podpisaniem, zmianą oraz rozwiązaniem
Umowy Przyłączeniowej z PSG sp. z o.o.

• ustaleniem z PSG sp. z o.o. kwoty w ofercie na wykonanie
przyłącza/y gazu w ramach umowy kompensacyjnej
• odbiorem i przekazaniem wszelkich dokumentów w
zakresie koniecznym do realizacji Inwestycji
• podpisywaniem i składaniem wniosków o uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowę sieci gazowej, wnoszeniem zmian i
uzupełnień w złożonych wnioskach oraz odbiorem decyzji wraz z
dwoma egzemplarzami projektów;
• zawiadamianiem o terminach rozpoczęcia robót budowlanych,
wnoszeniem zmian i uzupełnień w złożonych wnioskach,
• podpisywaniem i składaniem wniosków o zajęcie terenu w celu
prowadzenia robót, wnoszenie zmian i uzupełnień w złożonych
wnioskach oraz odbiór decyzji;

oraz z wykonaniem:
• projektu przyłącza gazowego i sieci gazowej
• projektu instalacji gazowej
• przyłącza gazowego i sieci gazowej

• przebudowy przyłącza
• projektu przyłącza wodnego
• projektu przyłącza kanalizacji

• projektu zespołu gazowego, stacji gazowej
• montażu szafki gazowej

• przyłącza kanalizacji
• przyłącza wodnego

• instalacji gazowej

• _________________________

*) niepotrzebne skreślić

w _________________________________________________________________________________
Jednocześnie upoważniam powyżej wymienione osoby do składania wszelkich oświadczeń, wniosków, odbioru dokumentów, decyzji w postępowaniu
administracyjnym, poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z
przeprowadzaną inwestycją.
Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania przez pełnomocników dalszych pełnomocnictw w zakresie składania wniosków oraz odbioru
wszelkich decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach, o których mowa powyżej.
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 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udzielonego Pełnomocnictwa dla Gaz media Spółka z o.o.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w zakresie realizowanych prac określonych w zleceniu/umowie zawartej z Gaz media Spółka

z o.o.

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 Wyrażam zgodę na używanie przez Gaz media Spółka z o.o.

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem zgodnie z

Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym podanym przez Gaz media Spółka

z o.o.

Data/podpis……………………….

Informacja:

__________ _______________________
Data i podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa

Spółka działająca pod firmą Gaz Media Sp z o. o., świadczy usługi w zakresie prac projektowych oraz budowy sieci
gazowych a także w zakresie prac na czynnych sieciach i instalacjach gazowych.

Administratorem danych osobowych klientów korzystających z usług Gaz media Spółka z o.o. przekazanych w związku z
realizacją prac ujętych zapisami umowy/zlecenia jaki i udzielonego pełnomocnictwa jest Gaz media Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 4. NIP: 125-135-08-44, REGON 140185301, KRS 0000238608
Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu,
adresu e-mail, wizerunku w ramach systemu monitoringu wizyjnego będą osoby zatrudnione w Gaz media Spółka z o.o.
wykonujące obsługę klientów Spółki jak i ich obsługę organizacyjno – zarządczą dokumentacji w imieniu Spółki.
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi Gaz media Spółka z o.o. zawarła umowę o współpracy w
zakresie oferowanych/realizowanych usług dla pełnej ich kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu technicznego,
organizacyjnego i prawnego.
Dane osobowe w postaci wizerunku w ramach systemu monitoringu będą przekazywane zewnętrznemu podmiotowi
świadczącemu dla Gaz media Spółka z o.o. usługę ochrony fizycznej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa
w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji w ramach realizowanych usług. W innych przypadkach nie
regulowanych prawnie/umownie do czasu cofnięcia zgody, w odniesieniu do utrwalanego wizerunku nie dłużej niż przez okres 3
miesięcy od daty ich utrwalenia.
Każdy klient korzystający z usług Gaz media Spółka z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy klient korzystający z usług Gaz media Spółka z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla podjęcia realizacji usługi/zlecenia. W przypadku nie wyrażenia
zgody i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Gaz media Spółka z o.o.
W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na
nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić do Gaz media Spółka z o.o. za pośrednictwem telefonu numer – 22-763-88-50
lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@gazmedia.pl

