Wnioskodawca

……….…………………, dn. ……………………………….
(miejscowość)

……………………..……………..…..………………….…….…..
(imię i nazwisko, nazwa firmy)

………………………………..…………………………..……….…
…………………………………..…..……………………………….
(Adres, kod pocztowy)

……………………………………..………………………………..
(NIP – dotyczy firm)

……………………………………………………………………….
(telefon kontaktowy, email)

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 5
23-420 Tarnogród

WNIOSEK O WYKONANIE EKSPERTYZY GAZOMIERZA
Zwracam się z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wskazań gazomierza o numerze:
……………………………………...…………, który zamontowany jest na przyłączu gazowym, do nieruchomości
zlokalizowanej: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgłaszam następujące zastrzeżenia do działania gazomierza (np. gazomierz wskazuje większą ilość
gazu niż jest pobrana itp.):

Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą kontroli gazomierza, opisaną w załączonej do
niniejszego wniosku karcie informacyjnej i przyjmuję do wiadomości ustalenia w niej zawarte.
W przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań gazomierza, na podstawie wykonanej
ekspertyzy, zobowiązuję się do pokrycia kosztów jego wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego
Gazomierzy i wykonania ekspertyzy gazomierza1.
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* w/w obiektu i upoważniam Tarnogrodzki
Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnogrodzie do wystawienia faktury VAT za wykonanie ww.
usługi bez mojego podpisu, w przypadku potwierdzenia prawidłowości wskazań gazomierza. Wpłaty
za usługę dokonam w kasie TZK Sp. z o.o. lub przelewem na konto spółki w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z przedstawioną poniżej Klauzulą informacyjną dotyczącą
ochrony danych osobowych.
*niepotrzebne skreślić

…………………………..
Czytelny podpis Wnioskodawcy

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, tel./fax.; 84-689-70-95
e-mail: tzkspzoo@wp.pl, www.tzktarnogrod.pl, KRS: 0000372311 Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 918-215-18-95, Kapitał zakładowy: 14.910.000,00 zł. (wpłacony w całości).

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnogrodzie (23-420), przy ul. Kościuszki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców nr 0000372311. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami wysyłając wiadomość
na adres e-mail: tzkspzoo@wp.pl
2. Cel przetwarzania:
2.1. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych – sprzedaż. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora
polegających na dążeniu do nawiązania relacji handlowych oraz sprzedaży produktów lub usług.
2.2. Zawarcie i wykonanie usługi sprzedaży. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do jej zawarcia.
2.3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy o
rachunkowości i innych ustaw dotyczących podatników.
2.4. Ściąganie należności. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na utrzymaniu płynności
finansowej.
2.5. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora
polegających na obronie interesów przedsiębiorcy.
3. Dane są przetwarzane odpowiednio przez okres:
3.1. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy dane
przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
3.2. Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności
wynikających z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
związanych z tą umową oraz przez okres wymagany przepisami prawa (np. ustawy o rachunkowości).
4. Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim jak: firmy
dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług księgowych,
pocztowych i kurierskich świadczący usługi na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza
EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
5. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
5.1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych.
5.2. Żądania sprostowania swoich danych osobowych.
5.3. Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5.4. Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
5.5. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
narusza przepisy prawa.
6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy handlowej. Konsekwencją
niepodania danych będzie niemożność złożenia zapytania ofertowego, zawarcia umowy czy jej wykonanie.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
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KARTA INFORMACYJNA DO WNIOSKU
o sprawdzenie prawidłowości wskazań gazomierza
1. W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań gazomierza, Odbiorca gazu może
złożyć do TZK Sp. z o.o. pisemny wniosek (zlecenie dokonania urzędowego
sprawdzenia gazomierza), o dokonanie sprawdzenia prawidłowości wskazań
gazomierza.
2. W uzgodnionym z Odbiorcą terminie, gazomierz jest demontowany z przyłącza
(wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu
Legalizacyjnego Gazomierzy.
3. Pracownik Punktu dokonuje sprawdzenia zgodności gazomierza z zatwierdzonym
typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach
pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe gazomierza. Następnie
podmiot wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w których podaje wyniki sprawdzenia.
4. Gdy wyniki sprawdzenia wykażą prawidłowość wskazań gazomierza, koszty jego
wymiany, przesłania do Punktu Legalizacyjnego Gazomierzy i ekspertyzy gazomierza
pokrywa Odbiorca.
5. W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości
działania gazomierza, że wskazania gazomierza przekraczają błąd graniczny
dopuszczalny, ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę gazu ustala się korygując
ilość wskazaną przez gazomierz odpowiednio w dół lub w górę, w oparciu o wyniki
ekspertyzy. W takim przypadku, koszty przesłania do Punktu Legalizacyjnego
Gazomierzy i ekspertyzy gazomierza pokrywa TZK Sp. z o.o. z/s w Tarnogrodzie.
6. Korekta faktury dotyczy ostatniego okresu rozrachunkowego poprzedzającego
zlecenie sprawdzenia prawidłowości wskazań gazomierza.

1

Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego dla TZK Sp. z o.o.
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