Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Obsługi Klienta
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Sekcja Obsługi Klienta w Radomiu
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom
tel. 48 332 43 71, faks 48 332 42 44

ANKIETA
Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu
poznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane
przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie do celów związanych z
gazyfikacją Państwa miejscowości.
Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do Urzędu Gminy w Rzeczniowie
(pok.38) lub przesłanie mailem na adres aga2s@rzeczniow.pl

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć w terminie do dnia
15 marca 2019 r.
Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem „x” lub uzupełnić w wykropkowanych
miejscach.
1. Czy jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego?
TAK

NIE

Jeśli TAK, to proszę odpowiedzieć na pozostałe pytania.
2. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego: .....................
3. Użytkownik gazu:

A. Gospodarstwo domowe:
1. Typ budynku:
jednorodzinny
wielorodzinny
2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody użytkowej
ogrzewanie pomieszczeń
inne (jakie)? ..................................
powierzchnia ogrzewalna budynku .......................... [m2]
3. Informacje dotyczące budynku (miejsce odbioru gazu):
istniejący (rok budowy)
..........................
planowany (rok ukończenia budowy)
..........................
w trakcie budowy (rok ukończenia budowy)..........................
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B. Handel, Usługi, Inne:
1. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody użytkowej
ogrzewanie pomieszczeń
technologia procesu produkcyjnego
inne (jakie)? ..........................
powierzchnia ogrzewalna budynku .......................... [m2]
2. Moc zainstalowanych urządzeń:
.......................... [kW]
3. Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:
węgiel (miał)
.......................... (tona/rok)
olej opałowy
.......................... (litr/rok)
energia elektryczna
.......................... (kWh/rok)
gaz propan- butan
.......................... (litr/rok)
inne (jakie)?
..........................
Dane osobowe:
Imię i nazwisko Właściciela: ...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji:

...............................................................................................................................................

Adres/lokalizacja budynku-budowy (numer działki budowlanej):
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy/e-mail:

...............................................................................................................................................

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y że przyłączenie do sieci gazowej związane jest z
koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej, zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla usług dystrybucji
paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”.
........................................

.....................................

miejsce i data

czytelny podpis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. informuje, że zgodnie z Rozporządzaniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) administratorem danych osobowych jest Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa, zaś dane osobowe użyte w tej
Ankiecie zostaną przetworzone w celu określenia zapotrzebowania na paliwo gazowe w obszarze lokalizacji
Pana/Pani/Państwa nieruchomości przewidywanej do realizacji przyłączenia, co ankietowany przyjmuje do
wiadomości.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji planowanej
inwestycji.
Ankietowany oświadcza, że został poinformowany przed złożeniem Ankiety o tym, że:
dane osobowe podano do Ankiety dobrowolnie w celu udokumentowania zapotrzebowania i
umożliwienia oszacowania potencjału na zapotrzebowanie na paliwo gazowe przez Polską Spółkę
Gazownictwa sp. z o. o.,
dane podane do Ankiety mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie zobowiązania
wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, policji, itp.),
ma prawo do żądania od administratora danych: dostępu do danych osobowych; ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia
danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
........................................

.....................................

miejsce i data

czytelny podpis
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