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Informacje ogólne:  
 
Nazwa właściciela instalacji odbiorczej/zamkniętego systemu dystrybucyjnego: 
 
 
 
 
NIP      KRS 
 
Osoba fizyczna: 
 
Imię i nazwisko:  
 
 
PESEL  
 
Adres właściciela/siedziby: 
 
Miejscowość       Kod pocztowy 
 
 
Ulica       Nr   Gmina 
 
 
Nr telefonu     adres e-mail  

 
Adres zainstalowania jednostki odbiorczej: 
 
Miejscowość       Kod pocztowy 
 
 
Ulica       Nr              Gmina 

 
 
 
Informacje techniczne dotyczące jednostki odbiorczej: 
 
Typ urządzenia: 
 
Moc przyłączeniowa:    
 
Kod PPE: 
 
Punkt przyłączenia do sieci wraz z poziomem napięcia przyłączenia: 
 
 
 
Rodzaj świadczonych usług regulacji zapotrzebowania: 
 

Zdalnie regulowane 
Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru 

T/N 

Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru 

T/N 

Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru 
T/N 
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Niezależnie regulowane 
Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru 

T/N 

Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru 

T/N 

 

Oświadczenie właściciela jednostki odbiorczej: 
 
Właściciel oświadcza, że zgodnie z art. 33 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia  
17 sierpnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 
odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) jednostka odbiorcza umożliwia regulację zapotrzebowania 
oraz pozytywnie ukończyła testy zgodności określone w art. 36-47 w/w Rozporządzenia. 

 
Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (DRUD) jest 
niezbędny do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON). 
 

Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie  ul. Batorego 24, 34-120 

Andrychów, tel. 33 443 40 56 (dalej: „OSD”). Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się państwo 

skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych pisząc pod adresem: iodo@aecandrychow.pl lub na adres 

korespondencyjny: AEC Sp. z o.o, 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” na podstawie przepisów Rozporządzenia 

Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi 

dotyczące przyłączenia odbioru; 

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania 

postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu OSD jako administratora w postaci 

dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z procesem wydania Pozwolenia, 

c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów 

podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];  

d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - 

przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) 

Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji 

prowadzonej działalności gospodarczej]. 

Rozporządzenie o jakim piszemy w pkt. b-d to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, p+rzysługują 

Państwu także następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych,  

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo do przeniesienia danych,  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu. 

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się 

Państwo z nami skontaktować na wybrany sposób: 

a) pisemnie na adres: AEC Sp. z o.o, 34-120 Andrychów, ul Krakowska 83 

b) mailowo na adres: iodo@aecandrychow.pl 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi 

odnośnie rozpatrzenia żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie. 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa 

dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). 

Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług 

podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane 
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osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w 

państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „Privacy Shield”), w stosunku do 

których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w 

umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem 

danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych 

zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich 

udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji procesu wydania Pozwolenia.. 

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.   

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 

 

 podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, 

 podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, 

 podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania 

wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz), 

 podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez 

Państwa zobowiązań na podstawie Umowy, 

 podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w 

zakresie, w jakim staną się administratorem danych, 

 podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, 

 podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

podatkową, rachunkową, 

 podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów, 

 nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte 

Umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa, 

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 
 

Załączniki: 
 

1. Sprawozdanie z przebiegu testów. 
2. Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia jednostki odbiorczej. 
3. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC DC wydawany przez upoważniony podmiot 

certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie określonym  
w dokumencie „Procedura testowania ……”. 

4. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela instalacji odbiorczej lub 
zamkniętego systemu dystrybucyjnego do występowania w jego imieniu.  

 

Podpis: 

 

 

  

 


