
 

1 z 3 
 

ZGŁOSZENIE  
Program dofinansowań przez SIME Polska Sp. z o.o. przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej dla nowych odbiorców w roku 2023 

Właściwe pole wyboru należy zaznaczyć krzyżykiem, a pozostałe wymagane pola należy wypełnić drukowanymi literami. 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż w pkt. 1)         

 

3. ADRES LOKALIZACJI INWESTYCJI (jeśli inny niż w pkt. 1) 

 

4. OŚWIADCZENIA 
 
Oświadczam, że: 

1. Dla wskazanej wyżej lokalizacji Inwestycji dokonam trwałego pozbawienia funkcjonalności grzewczej obecnego źródła ciepła zasilanego paliwem 
stałym, zrealizuję Inwestycję służącą poprawie efektywności energetycznej i przystępuję do „Programu dofinansowania przez SIME Polska Sp. z o.o. 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla nowych odbiorców w 2023 roku”, którego organizatorem jest SIME Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą w Sochaczewie; 

2. Inwestycja zostanie przeprowadzone w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane; 

3. Wymianie podlegać będzie niżej wymienione standardowe indywidualne źródło ciepła na paliwo stałe, którego wartości średniej rocznej sprawności 
zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 497):  

 
 
Kotły węglowe 
 

Ilość  

 
Kotły na biomasę (słoma), wrzutowe, 
z obsługą ręczną o mocy do 100 kW  
 

Ilość  

 

 

Kotły na biomasę (drewno: polana, 
brykiety, pelety, zrębki), wrzutowe, z 
obsługą ręczną, o mocy do 100 kW 
 

Ilość  

 Kominki z zamkniętą komorą spalania Ilość  

 Piece kaflowe Ilość 
 

 

4. Budynek, w którym zostanie zrealizowana Inwestycja został wybudowany w roku  
 

5. W budynku, którego dotyczy zgłoszenie zostanie dokonany montaż fabrycznie nowego indywidualnego źródła ciepła, tj. kotła kondensacyjnego 
opalanego gazem ziemnym o klasie efektywności energetycznej nie niższej niż „A”. 
 

6. Otrzymałem/otrzymaliśmy Regulamin Programu, zapoznałem się/zapoznaliśmy się z jego treścią i akceptuję/akceptujemy treść Regulaminu.  
 

 
 
 
 
 

    

Imię i nazwisko  

Ulica  Miejscowość Nr domu/lokalu Kod pocztowy 

Nr telefonu E-mail 

 PESEL 

 

Ulica  Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

 

Ulica  Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 



 

2 z 3 
 

 

5. DORĘCZANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WERYFIKACJI ZGŁOSZENIA I PÓŹNIEJSZYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 
DOFINANSOWANIA 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o weryfikacji zgłoszenia oraz wszelkich kolejnych dokumentów i informacji związanych z dalszymi etapami udziału 
w Programie Dofinansowań (w szczególności informacji o weryfikacji oświadczenia o realizacji Inwestycji przed przyznaniem dofinansowania), a także 
projektów umów oraz powiadomień, w tym wynikających z przepisów prawa, na podany niżej adres poczty elektronicznej  
 
 
 

  TAK  NIE* 
 
W przypadku braku zgody informacja o weryfikacji zgłoszenia i ew. dalsze ww. dokumenty przesłane zostaną na adres korespondencyjny wskazany na wstępie 
niniejszego Wniosku.  
 
6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIME Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług 
innych podmiotów z branży gazowniczej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz SIME, a także na ich udostępnianie przez SIME 
podmiotom realizującym na rzecz SIME ww. cele marketingowe.  
 

  TAK  NIE 
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z 
zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
 

  TAK  NIE 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SIME POLSKA Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z nią w 
celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. 
 

  TAK  NIE 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy przetwarzanych w związku ze złożeniem Zgłoszenia, przystąpieniem do Programu dofinansowań do wymiany 
urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2023 (dalej: Program) i jego realizacją, jest SIME Polska Sp. z o.o.  
(Organizator). 
2.. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane:  
a) w celu wykonania działań związanych ze zgłoszeniem, przystąpieniem do Programu i jego realizacją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); 
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w 
szczególności ustawy o efektywności energetycznej, a także przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 
ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679; 
 c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 
2016/679), uzasadnionym interesem Organizatora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej; d) w celu kierowania do Odbiorcy 
przez Organizatora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679); 
uzasadniony interes Organizatora polega na kierowaniu do Odbiorcy treści marketingowych drogą pocztową na dane adresowe w okresie zgłoszenia i realizacji 
świadczeń wynikających z Programu. 
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679)  
4. Dane osobowe Odbiorcy będą przekazywane: 
 a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,  
b) podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do realizacji Programu takie jak obsługa Contact Center, analityczne i marketingowe,  
c) operatorom pocztowym i kurierom, 
 d) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz innym organom uprawnionym do otrzymania danych Odbiorcy na podstawie przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane przez okres weryfikacji formularzy i zawartych w nich oświadczeń oraz innych dokumentów złożonych w celu 
skorzystania z Programu i realizacji świadczeń wynikających z Programu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany 
przepisami prawa, w tym w szczególności przez czas określony ustawą o efektywności energetycznej, a także przepisami o rachunkowości. W przypadku danych 
podanych fakultatywnie – dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres uczestnictwa w Programie. Okres przetwarzania 
danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.  
6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed 
jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Organizator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.  
7. Odbiorcy przysługuje prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych.  

 

E-mail 
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8. Odbiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Odbiorca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych 
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.  
9. Odbiorcy przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Odbiorcy treści marketingowych. 
Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celu określonych w pkt. 3 c i e)Odbiorcy przysługuje prawo wniesienia Załącznik 1 do Regulaminu 
Programu – Wzór zgłoszenia do Programu 4 sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Organizator prosi o wnoszenie 
sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Organizatora w celu przystąpienia do Programu, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako 
fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Organizatora jest brak możliwości udziału 
w Programie 
 
 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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