REGULAMIN PROMOCYJNEJ OFERTY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
„Dom pełen światła. Edycja letnia 2018” z dnia 19.06.2018 r.
1.

b. są przyłączeni do sieci OSD, z którym Sprzedawca posiada podpisaną generalną umowę dystry-

INFORMACJE OGÓLNE

bucyjną;

1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których mowa w pkt 4.1., którzy w okresie
obowiązywania Oferty posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A. umowy sprzedaży energii elektrycznej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – umowy kompleksowe.
1.2. Oferta zawiera wysokość oraz warunki stosowania:
a. cen za energię elektryczną;
b. stawek opłat handlowych.
1.3. Ofertę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami, dokonującymi zakupu energii na własny użytek,
stosownie do zakresu zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych.
1.4. Ustalone w Ofercie ceny i stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług (VAT), naliczany
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Tabeli nr 4 podano ceny brutto, zaś w nawiasach ujęte
zostały ceny netto.
1.5. Ceny energii i stawki opłaty handlowej ustalone w Ofercie nie zawierają opłat z tytułu dystrybucji
energii elektrycznej. Dla Odbiorców zawierających w ramach Oferty umowy kompleksowe opłata
za dystrybucję energii elektrycznej zostanie naliczona zgodnie z aktualną taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. W przypadku umów sprzedaży rozliczenia usług dystrybucji dokonywane będą na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z OSD.
1.6. W przypadku zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej w związku
z przyjęciem przez Odbiorcę Oferty, rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej w ramach Oferty
nastąpi, w terminie określonym w Umowie po spełnieniu wszystkich warunków koniecznych do
rozpoczęcia sprzedaży przewidzianych w tej Umowie, a w przypadku Odbiorców dokonujących
zmiany Sprzedawcy energii dodatkowo nie wcześniej niż w dniu pozytywnej weryfikacji przez właściwego OSD zgłoszonej Umowy sprzedaży, zgodnie z zapisami IRiESD danego OSD i po uprzednim:
c. przyjęciu umowy sprzedaży energii elektrycznej do realizacji przez OSD;
d. zawarciu przez Odbiorcę z OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
w przypadku umowy sprzedaży energii elektrycznej;
e. rozpoczęciu świadczenia przez OSD usługi dystrybucji.

2.

pleksową w przypadku Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
na czas nie krótszy niż do końca okresu obowiązywania gwarancji ceny, o którym mowa w pkt
5.1.;
d. nie posiadają przedpłatowego układu pomiarowo – rozliczeniowego;
e. nie posiadają zaległych zobowiązań wobec przedsiębiorstw energetycznych, w tym również
wobec Sprzedawcy;
f. nie figurują w żadnym z rejestrów dłużników;
g. w przypadku gdy Odbiorcy posiadają lub zawrą umowę kompleksową i są przyłączeni do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. złożą Sprzedawcy stosowne oświadczenie
o uprzednim poinformowaniu ich o wysokości cen energii elektrycznej określonych
w aktualnie obowiązującej taryfie Sprzedawcy jak również o obowiązku Sprzedawcy
z urzędu do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej,
na zasadach równoprawnego traktowania, z Odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, niekorzystającym z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego w koncesji Sprzedawcy z urzędu niezbędnego do zawarcia
umowy kompleksowej po cenach innych niż wynikających z obowiązującej Taryfy Sprzedawcy
dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G.
4.2. Sprzedawca oferuje Odbiorcom produkty zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela 3.
Produkt Sprzedawcy w grupie taryfowej
Strefy czasowe*
„Komfortowa” (G11)
całodobowa
„Elastyczna” (G12)
dzień i noc
„Weekendowa” (G12w)
dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną
o soboty i niedziele
„Niedzielna” (G12n)
dzień i noc z rozszerzoną strefą nocną
o niedziele
*godziny ustawienia stref czasowych zgodnie z taryfą OSD.
4.3. Odbiorca ma prawo wyboru grupy taryfowej jednostrefowej lub grupy wielostrefowej, z zastrzeżeniem, że wybór grupy taryfowej wielostrefowej w rozliczeniu ze Sprzedawcą nie jest możliwy
jeżeli rozliczenie usług dystrybucji prowadzone jest w grupie taryfowej jednostrefowej, pozostałe przypadki wyboru grupy taryfowej determinowane są możliwościami zainstalowania układów
pomiarowo rozliczeniowych.
4.4. Odbiorcy korzystający z innych Ofert promocyjnych Sprzedawcy, mogą skorzystać z niniejszej
Oferty wyłącznie w zakresie umowy na inny punkt poboru energii elektrycznej.
4.5. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty,
umowy do których została przyjęta niniejsza Oferta, przekształcają się w umowy zawarte na
czas określony. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Oferty, umowy, o których mowa
w zdaniu pierwszym, przekształcają się na czas nieokreślony, chyba że zostanie przyjęta kolejna
Oferta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WYBORU ŻARÓWEK LED

2.1. Odbiorca, który przystąpi do Oferty w terminie określonym w punkcie 3.1. ma prawo zamówić
pakiet żarówek LED marki Philips, wybranych przez siebie spośród dostępnych produktów, zgodnie
ze specyfikacją zamieszczoną w Tabeli nr 1, która zawiera opis poszczególnych typów żarówek
wraz z podaniem mocy oraz przypisaną punktacją (1 lub 2 punkty).
2.2. Ilość i rodzaj zamówionych żarówek określa Odbiorca. Prawidłowe zamówienie ma łączną wartość
10 punktów, to znaczy, że Odbiorca może zamówić 10 różnych żarówek o wartości 1 punkt każda,
lub 5 żarówek o wartości 2 punkty każda, lub dowolną inną kombinację, pod warunkiem zgodności
łącznej wartości końcowej zamówienia w wysokości 10 punktów.
2.3. Odbiorca zamawia żarówki poprzez stronę internetową www.oszczedzajswiatlem.pl w terminie do
30 dni od momentu podpisania oświadczenia o przyjęciu Oferty „Dom pełen światła. Edycja letnia
2018” z dnia 19.06.2018 r. Jeżeli Odbiorca w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie dokona wyboru żarówek, po tym okresie zostanie do niego wysłany standardowy pakiet żarówek o
łącznej wartości zamówienia 10 punktów, to znaczy pakiet żarówek najbardziej popularnych wskazanych przez firmę Philips według ich najlepszej wiedzy, zgodnie z zestawieniem zawartym
w Tabeli 2 (Ilość sztuk żarówek w pakiecie standardowym).
2.4. Czas dostawy zamówionego pakietu żarówek przez Odbiorcę, nastąpi w czasie min. 72 godzin, ale
nie dłuższym niż 40 dni. Czas ten uzależniony jest od miejsca podpisania umowy oraz od momentu
dokonania zamówienia żarówek. W przypadku, gdy Odbiorca dokona zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem PGE Obrót S.A. wówczas wysyłka będzie realizowana w terminie 21 dni
liczonym od dnia podpisania umowy i dokonania wyboru rodzajów żarówek, zgodnie z punktami
2.1. – 2.3.
2.5. Żarówki, będące przedmiotem Oferty, objęte są 3 letnim okresem gwarancji. Zgłoszenia
reklamacyjne dotyczące wad i niesprawności produktów oświetleniowych należy kierować dzwoniąc na bezpłatną infolinię Philips pod numerem telefonu: 00800 7445 4775.
Tabela 1.
Typ żarówki LED
Punktacja
LED 40W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
LED 60W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
LED 100W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
2 punkty
LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/4
1 punkt
LED 40W B35 E14 WW CL ND 1BC/4
1 punkt
Tabela 2.
Ilość sztuk żarówek w
Typ żarówki LED
Punktacja
pakiecie standardowym
LED 40W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
0
LED 60W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
4
LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
1 punkt
0
LED 100W A60 E27 WW 230V FR ND 1BC/4
2 punkty
2
LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/4
1 punkt
2
LED 40W B35 E14 WW CL ND 1BC/4
1 punkt
0

3.

c. posiadają lub zawrą z PGE Obrót S.A umowę na sprzedaż energii elektrycznej lub umowę kom-

5.

OKRES OBOWIĄZYWANIA OFERTY

3.1. Oferta obowiązuje w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
skrócenia okresu obowiązywania Oferty przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim.
3.2. W ramach niniejszej Oferty Odbiorca ma możliwość wyboru jednego Wariantu określonego w Tabeli
nr 4. W przypadku wyboru przez Odbiorcę:
a. Wariantu nr 1, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za energię elektryczną do
30.09.2020 r.;
b. Wariantu nr 2, Odbiorca otrzymuje gwarancję niezmienności ceny za energię elektryczną do
30.09.2021 r.
3.3. W ramach wybranego wariantu oferty Odbiorca posiada możliwość zmiany grupy taryfowej
określone w Ofercie na zasadach określonych w Umowie.

4.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5.1. Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen i stawek opłat zawartych w Tabeli 4 w okresie od
wejścia w życie Oferty, zgodnie z pkt 1.6 do 30.09.2020 roku w przypadku wyboru Wariantu 1
lub do 30.09.2021 roku w przypadku wyboru Wariantu 2, z zastrzeżeniem pkt 5.3 poniżej.
5.2. Po upływie okresu gwarancji ceny Odbiorca będzie rozliczany za zakupioną energię wg cen
i stawek opłat z grupy taryfowej określonej w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej, zgodnie z obowiązującą taryfą PGE Obrót S.A.
5.3. Sprzedawca może zmienić ceny energii elektrycznej określone w Tabeli nr 4 poniżej w przypadku
zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego. Jeżeli wprowadzona zmiana cen energii
elektrycznej spowoduje podwyższenie ceny, w takim przypadku Odbiorcy przysługiwać będzie
prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia żadnych kosztów i odszkodowań z tym związanych, na zasadach określonych w Umowie.
5.4. W przypadku rozwiązania Umowy lub w przypadku uniemożliwienia realizacji sprzedaży energii
elektrycznej z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy w okresie obowiązywania gwarancji
cen, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 50 zł oraz sumy opłat handlowych
wykazanych w punkcie 5.1. niniejszego Regulaminu, w zależności od wybranego Wariantu, pozostających do zapłaty w ramach niniejszej Oferty, w terminie 7 dni od doręczenia stosownego
wezwania do zapłaty przez Sprzedawcę. Obowiązek zapłaty kary umownej nie powstanie
w przypadku utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do lokalu (obiektu), do którego dostarczana jest energia elektryczna w ramach niniejszej Oferty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5.5. Odbiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Umowy sprzedaży energii elektrycznej
i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A. lub Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz Regulaminu wykonywania umów
kompleksowych PGE Obrót S.A., które stanowią integralną cześć Oferty.
Tabela 4. Ceny energii elektrycznej i stawki opłat w grupach taryfowych. W tabeli podano stawki
brutto uwzględniające podatek VAT. W nawiasach zamieszczono stawki netto:
Cena za energię elektryczną w zł/kWh*
Opłata handlowa zł/mc
Grupa
taryfowa
Całodobowa
Dzienna
Nocna
Wariant 1
Wariant 2
0,2959
G11
(0,2406)
0,3371
0,2153
G12
(0,2741)
(0,1750)
9,99
7,98
(8,12)
(6,49)
0,3485
0,2477
G12w
(0,2833)
(0,2014)
0,3299
0,2301
G12n
(0,2682)
(0,1871)
*Cena obowiązuje od momentu określonego w umowie do 30.09.2020r. (Wariant 1) lub 30.09.2021r.
(Wariant 2).
Kody produktowe: 0000001761 (Wariant 1), 0000001762 (Wariant 2)

ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW

6.

4.1. Z niniejszej Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, którzy:
a. będą korzystać z grupy taryfowej G11 lub G12 PGE Obrót S.A. w przypadku, gdy Odbiorca jest
przyłączony do sieci OSD innego niż PGE Dystrybucja S.A., lub będą korzystać z grupy taryfowej
G11, G12, G12w lub G12n PGE Obrót S.A w przypadku gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci
OSD, którym jest PGE Dystrybucja S.A.;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą mają zastosowanie odpowiednie
zapisy Umowy i Regulaminu sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A. lub Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji oraz Regulaminu wykonywania umów kompleksowych PGE Obrót S.A.
6.2. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca.
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OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY
NOWY ODBIORCA (BEZ UMOWY)**
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Promocyjną Ofertę Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Gospodarstw Domowych –
„Dom pełen światła. Edycja letnia 2018” z dnia 19.06.2018 r. (zwaną dalej Ofertą).
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny zawarte w Tabeli nr 4, na podstawie których rozliczana będzie energia elektryczna według grupy
taryfowej określonej w Umowie sprzedaży energii elektrycznej lub Umowie kompleksowej
☐ Wariant 1* (kod produktowy: 0000001761)
☐ Wariant 2* (kod produktowy: 0000001762)
określone w przedmiotowej Ofercie, dla niżej wymienionego/ych punktu/ów poboru energii elektrycznej (PPE).
Oferta obowiązuje od dnia ……………….. r. zgodnie z zadeklarowanym w poniższej tabeli wolumenem zużycia za okres 12 miesięcy, dla nw. PPE:
Lp.

Adres PPE

Identyfikator Klienta
NIP/PESEL*

Grupa Taryfowa

Deklarowany wolumen [kWh]
S1
S2
S1
S2
S1
S2

1
2
3

Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Pozostałe postanowienia w zakresie nieobjętym
niniejszą Ofertą określone zostaną w dokumencie umowy, który Odbiorca zobowiązuje się podpisać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszej Oferty.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przed przyjęciem Oferty zostałem/am poinformowany/a o wysokości cen energii elektrycznej określonych
w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzonej dla Sprzedawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, stosowanych przez Sprzedawcę z urzędu dla Odbiorców w gospodarstwie domowym nie korzystających
z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz o obowiązku Sprzedawcy z urzędu do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z Odbiorcą energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego
w koncesji Sprzedawcy z urzędu. Zostałem również poinformowany, że dla mnie jako dla Odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie obowiązek powyższy ciąży na PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie***.
W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty, umowy do których została przyjęta niniejsza Oferta
przekształcają się w umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Oferty umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Oświadczeniu następuje w celu realizacji Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej przez PGE Obrót S.A. lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz PGE Obrót S.A. w ramach Promocyjnej Oferty sprzedaży energii elektrycznej
„Dom pełen światła. Edycja letnia 2018”. Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt
do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl . Podstawą przetwarzania jest Umowa sprzedaży energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej oraz w celach administracyjnych,
statystycznych, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych Sprzedawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww.
celów przetwarzania. Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego, Philips Lighting Poland Sp. z o.o. oraz TIM S.A. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,
do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane są przetwarzane uprawnione są do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Data ……………………….. r.

* wybrać właściwe
** nie dotyczy Odbiorców, którzy złożyli potwierdzenie przyjęcia Oferty za pośrednictwem Contact Center lub email
*** dotyczy wyłącznie Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zawierających umowę kompleksową
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OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY
ODBIORCA Z ISTNIEJĄCĄ UMOWĄ****
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Promocyjną Ofertę Sprzedaży Energii Elektrycznej dla Gospodarstw Domowych –
„Dom pełen światła. Edycja letnia 2018” z dnia 19.06.2018 r. (zwaną dalej Ofertą).
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję ceny zawarte w Tabeli nr 4, na podstawie których rozliczana będzie energia elektryczna według grupy taryfowej określonej w Umowie sprzedaży energii elektrycznej lub Umowie kompleksowej
☐ Wariant 1* (kod produktowy: 0000001761)
☐ Wariant 2* (kod produktowy: 0000001762)
określone w przedmiotowej Ofercie, dla niżej wymienionego/ych punktu/ów poboru energii elektrycznej (PPE).
Oferta obowiązuje od dnia ……………….. r.:
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych wyszacowanego/ych przez Sprzedawcę*
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych dla nw. PPE*
☐ od wskazań układu/ów pomiarowo-rozliczeniowego/ych dokonanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego*
Lp.

Adres PPE

Identyfikator Klienta
NIP/PESEL*

Grupa Taryfowa

Deklarowany wolumen [kWh]
S1
S2
S1
S2
S1
S2

1
2
3

Podpisanie niniejszego Oświadczenia o przyjęciu Oferty jest równoznaczne ze zmianą warunków w dotychczasowej/dotychczasowych umowie/umowach* sprzedaży energii elektrycznej/kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji**, obejmującej/cych
wskazane powyżej punkty poboru energii elektrycznej w zakresie objętym Ofertą bez konieczności jej/ich* aktualizowania.
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że przed przyjęciem Oferty zostałem/am poinformowany/a o wysokości cen energii elektrycznej określonych
w aktualnie obowiązującej Taryfie Sprzedawcy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzonej dla Sprzedawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, stosowanych przez Sprzedawcę z urzędu dla Odbiorców w gospodarstwie domowym nie korzystających
z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie oraz o obowiązku Sprzedawcy z urzędu do zapewnienia świadczenia usługi kompleksowej i do zawarcia umowy kompleksowej, na zasadach równoprawnego traktowania, z Odbiorcą energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru Sprzedawcy i przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wskazanego
w koncesji Sprzedawcy z urzędu. Zostałem również poinformowany, że dla mnie jako dla Odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie obowiązek powyższy ciąży na PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie***.
W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, w okresie obowiązywania niniejszej Oferty, umowy do których została przyjęta niniejsza Oferta
przekształcają się w umowy zawarte na czas określony. Po upływie okresu obowiązywania niniejszej Oferty umowy, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Oświadczeniu następuje w celu realizacji Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej przez PGE Obrót S.A. lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz PGE Obrót S.A. w ramach Promocyjnej Oferty sprzedaży energii elektrycznej
„Dom pełen światła. Edycja letnia 2018”. Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt
do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl . Podstawą przetwarzania jest Umowa sprzedaży energii elektrycznej lub Umowa kompleksowa. Dane będą przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej oraz w celach administracyjnych,
statystycznych, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych Sprzedawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww.
celów przetwarzania. Odbiorcą danych będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego, Philips Lighting Poland Sp. z o.o. oraz TIM S.A. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,
do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoby, których dane są przetwarzane uprawnione są do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

Data ………………………….. r.

* wybrać właściwe
** niepotrzebne skreślić (wypełnia Sprzedawca!)
*** dotyczy wyłącznie Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zawierających umowę kompleksową
**** nie dotyczy Odbiorców, którzy złożyli potwierdzenie przyjęcia Oferty za pośrednictwem Contact Center lub email
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