OKI.2.B / OKB.2.B

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Adres poboru paliwa gazowego:
Ulica, numer domu / lokalu

Kod pocztowy, miejscowość

Numer fabryczny gazomierza:
Stan gazomierza na dzień przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:
Data przekazania / przejęcia nieruchomości / obiektu / lokalu:
Dane przekazującego nieruchomość /
obiekt / lokal

Dane przejmującego nieruchomość /
obiekt / lokal

Adres korespondencyjny2

Adres korespondencyjny2

Imię
Nazwisko
i/lub nazwa
Numer ewidencyjny odbiorcy
PESEL
NIP1
Telefon kontaktowy2
Adres e-mail2
(na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe)

Ulica, numer domu / lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Kraj
W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę ją:

nia. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu, gdy w tym okresie strona przejmująca
zawrze umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do tego samej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu.

⃞ 	przekazać na rachunek bankowy o numerze:
⃞ 	wypłacić w kasie BOK (dotyczy BOK posiadających kasę
własną PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.)

Przejmujący nieruchomość / obiekt / lokal przyjmuje do
wiadomości, że:

⃞ 	zaliczyć

a) 	Administratorem danych osobowych podanych w protokole
zdawczo-odbiorczym jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01 - 224 Warszawa.

na

poczet

należności

na

konto

klienta

o numerze ewidencyjnym:
Adres poboru paliwa gazowego:
Ulica, numer domu/lokalu

b) 	Dane zbierane są w celu zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania paliwa gazowego i mogą być udostępniane innym
podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny
sp. z o.o. usługi związane z zawarciem umowy kompleksowej,
w szczególności operatorom systemów dystrybucyjnych.

Kod pocztowy, miejscowość

c) 	Przejmującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.

Przekazujący nieruchomość / obiekt / lokal niniejszym:
⃞ 	wypowiada umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego o numerze
z
zachowaniem
umownego
okresu
wypowiedze-

Czytelny podpis osoby przekazującej 		

d) 	Prawo przetwarzania danych w ww. zakresie wynika
z art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Miejscowość, data

1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
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