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Wypełnia Wnioskodawca 

 

Imię i nazwisko/nazwa             

 

Adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)                  

 

Adres do doręczeń (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby 

 

KRS                                                           NIP                                                            REGON                                                                  

 
 
tel.                                                      fax                                                        e-mail                                                            
 
 
 
Dane osoby upoważnionej do kontaktów: imię i nazwisko, stanowisko, tel., fax, e-mail 
 

 
1. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy to (zaznaczyć właściwe): 

        □ Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi 
        □ Odbiorca końcowy (przyłączony do sieci OSD:                                                                                  □ tak    □ nie) 

 
2. Czy wnioskodawca posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi :                                                   □ tak    □ nie) 

 
3. Proponowana forma zabezpieczenia finansowego(zaznaczyć właściwe): 
     □ depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD 
     □ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSD 
     □ inna nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie OSD forma zabezpieczenia finansowego,    
        zaakceptowana przez OSD  
 
4. Sposób odbioru umowy (zaznaczyć właściwe): 
     □ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 
     □ osobiście w biurze SIME Polska Sp. z o.o. 
     □ przez upoważnioną osobę:                                                                                                                        
                                                                                (imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości) 

 
5. Do niniejszego wniosku załączam - oryginał lub uwierzytelnione kopie (zaznaczyć właściwe): 
     □ Dokument potwierdzający formę prawną działalności, w tym w szczególności zaświadczenie o wpisie w Centralnej  

Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 
albo inny dokument potwierdzający zdolność prawną podmiotu;  

     □ Pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań, jeżeli prawo to wynika z treści wypisu CEIDG lub KRS;  

     □ Dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług dla podmiotów 
mających siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej, o ile informacja ta nie wynika z treści CEIDG lub KRS;  
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     □ Dokument poświadczający nadanie numeru statystycznego REGON, o ile informacja ta nie wynika z treści CEIDG lub 
KRS (dotyczy podmiotów posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);  

  □ Odpis koncesji na obrót gazem lub oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, iż 
działalność wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej ustawą Prawo energetyczne (dotyczy 
podmiotów wykonujących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej); 

   □ Inne załączniki:  
 
 

6. Oświadczam, że zapoznałem się Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. (IRiESD) 
udostępnioną na stronie www.simepolska.pl i przyjmuję do wiadomości, że po zawarciu umowy o świadczenie usługi 
dystrybucji paliwa gazowego siecią SIME Polska sp. z o.o. w Sochaczewie realizacja zlecenia usługi dystrybucji wymaga 
złożenia przez Wnioskodawcę i pozytywnego rozpatrzenia przez OSD Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) zgodnie 
z postanowieniami IRiESD. 

 

 

 

                                               

   Miejscowość, data                                                                            Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta,        
                                                                                                                            pieczęć służbowa i pieczęć Klienta 

 
 

Wypełnia SIME Polska 

 

Miejsce i data wpływu wniosku 

 

Numer Klienta                                                                                        Podpis i pieczątka pracownika SIME Polska 

 
 
 
 
 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 („RODO”):  
(i) Administratorem Pani/Pana („Kontrahent”) danych osobowych jest SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, 
ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491, adres e-mail: info@simepolska.pl, tel. 22 
10 25 300 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną u 
Administratora w tym zakresie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: e-mail: 
daneosobowe@simepolska.pl lub pisemnie na adres SIME Polska Sp. z o.o. ul. 1 Maja 18, 96 – 500 Sochaczew;  
(ii) Przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta będzie się odbywać w poniższych celach w oparciu o poniższe 
podstawy prawne:  
a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy w zakresie 
świadczenia usług przez SIME Polska Sp. z o.o., której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed 
zawarciem ww. umowy,  
b.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów SIME Polska Sp. z o.o. realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie, o których mowa w pkt. (iii) 
lit. d) poniżej.  
(iii) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a) wykonywania umowy w zakresie świadczenia usług przez SIME Polska Sp. z o.o. lub podjęcia działań przed zawarciem tej 
Umowy,  
b) zarządzania uprawnieniami do zasobów SIME Polska Sp.  z o.o. oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. identyfikacji 
usługobiorcy dla potrzeb realizacji usługi jaką jest wymiana informacji związanych ze świadczeniem usługi dystrybucji paliwa 
gazowego pomiędzy SIME Polska Sp. z o.o. a podmiotem, który chce korzystać z usług oferowanych przez SIME Polska Sp. z 
o.o., 
c) zapewnienia bezpieczeństwa zasobów SIME Polska Sp. z o.o., 
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d) niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych lub 
strony trzeciej – tj. podmiotu który chce korzystać z usług oferowanych przez SIME Polska Sp. z o.o. bądź organu 
administracyjnego w zakresie regulacji SIME Polska Sp. z o.o. 
(iv) Administrator przechowuje dane osobowe do końca okresu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez 
Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Kontrahenta określony przepisami prawa, w 
szczególności kodeksu cywilnego,   
(v) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt (ii).  
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo 
do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO. 
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania umowy w zakresie 
świadczenia usług przez SIME Polska Sp. z o.o., której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed 
zawarciem ww. umowy. 
 
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: (i) pracownikom 
Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji usług objętych umową/wnioskiem, (ii) 
podmiotom mającym zawarte umowy na obsługę IT Administratora, (iii) dostawcom usług prawnych, księgowych, rachunkowych 
lub doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, (iv) firmom świadczącym usługi 
pocztowe lub kurierskie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub dokonania czynności związanych z 
zamiarem jej zawarcia, (v) podmiotom z grupy kapitałowej, (vi) odpowiednim organom administracyjnym regulującym 
funkcjonowanie SIME Polska Sp. z o.o. jako operatora systemu dystrybucyjnego gazu w oparciu o ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa krajowego i unijnego. 
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