W n i o s e k o określenie warunków przyłączania
mikroinstalacji do sieci /
Z g ł o s ze n i e przyłączenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.*

wz-mi

Proszę potraktować niniejsze pismo jako:**)
zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci
wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci
zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a w przypadku braku spełnienia warunków
zgłoszenia – jako wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci

numer zgłoszenia
wypełnia pracownik ENEA Operator
miejscowość

dzień

miesiąc

rok

adres jednostki
organizacyjnej
ENEA Operator

1. DANE WNIOSKODAWCY / ZGŁASZAJĄCEGO*
imię i nazwisko
/nazwa podmiotu*
adres (kod pocztowy,
miejscowość, ulica,
nr domu, nr lokalu)
adres e-mail /
nr telefonu
kontaktowego***

2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE

– TA SAMA JAK POWYŻEJ**

imię i nazwisko
adres e-mail /
nr telefonu
kontaktowego***

3. ADRES KORESPONDENCYJNY

– TAKI SAM JAK POWYŻEJ**

adres (kod pocztowy,
miejscowość, ulica,
nr domu, nr lokalu)

4. DANE LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU/LOKALU*, GDZIE BĘDZIE PRZYŁĄCZONA MIKROINSTALACJA
– TAKI SAM JAK POWYŻEJ**
nr domu / lokalu

ulica, osiedle, plac, itp.

kod pocztowy

nr działki

gmina

miejscowość

5. RODZAJ ŹRÓDŁA:**
☐ hydroenergia

☐ energia wiatru

☐ energia geotermalna

☐ energia promieniowania słonecznego

☐ energia biogazu rolniczego

☐ energia z biogazu

☐ energia biomasy

☐ energia z biopłynów

☐ energia hydrotermalna

☐ inny

Udzielimy odpowiedzi:
- telefonicznie - Call Center 61 850 40 00
- elektronicznie - e-mail: kontakt@operator.enea.pl
- w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl
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Szanowny Kliencie, masz pytania?

Lp.

Typ jednostki w ytw órczej / przetw ornicy

Moc znam ionow a*
[kW]

Liczba
(szt.)

1.
2.
3.
4.

Łączna moc zainstalowana

kW (maksymalnie 50)

6. WNIOSEK / ZGŁOSZENIE* DOTYCZY:**
□ przyłączenia mikroinstalacji z wykorzystaniem instalacji projektowanego obiektu1)
□ przyłączenia mikroinstalacji do instalacji istniejącego obiektu1)
□ przyłączenia mikroinstalacji bezpośrednio do sieci (bez udziału instalacji obiektu1))
□ aktualizacji danych przyłączonej mikroinstalacji
□ zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącej instalacji
Numer licznika lub kod punktu poboru energii (PPE)
(numer ten znajduje się m.in. na fakturze rozliczeniowej za energię elektryczną - dotyczy istniejących obiektów1))

Typ instalacji odbiorcy końcowego:** ☐ jednofazowa ☐ trójfazowa
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru / dostarczania energii elektrycznej*
(nie wcześniej niż 30 dni od daty dostarczenia zgłoszenia)

dzień

miesiąc

rok

7. OŚWIADCZAM, ŻE:
1) jestem/nie jestem* prosumentem energii odnawialnej;
2) dane przedstawione w niniejszym zgłoszeniu/wniosku* odpowiadają stanowi faktycznemu;
3) posiadam wymagane certyfikaty (świadectwa) zgodności określone w dokumentach, o których mowa w ust. 13 pkt 3,
na zastosowane w mikroinstalacji urządzenia;
4) zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią w przypadku zaniku napięcia z tej sieci
(instalacja źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci);
5) moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z przepisami tytułu VI
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/31 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego Kodeks sieci dotyczący wymogów
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112 z 27.04.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 118
z 06.05.2019, str. 10), zwanego dalej „NC RfG”;
6) mikroinstalacja jest wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełnia
wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.);
7) dokonując niniejszego zgłoszenia / składając wniosek*, działam na podstawie i w granicach aktualnego
upoważnienia/pełnomocnictwa* do występowania w imieniu wnioskodawcy/zgłaszającego.
8. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/ZAPOZNAŁAM* SIĘ Z:
- NC RfG, w tym z Wymogami Ogólnego Stosowania 2),
- Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych,
warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym,
- IRiESD3) w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG.

1)
2)

3)

Przez obiekt należy rozumieć odpowiednio nieruchomość, obiekt lub lokal, o których mowa w ust. 4.
Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego
kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją
Prezesa Urzędu Energetyki.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania
ograniczeniami systemowymi.
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9. DODATKOWE UWAGI WNIOSKODAWCY/ZGŁASZAJĄCEGO*, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI
MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA MIKROINSTALACJI LUB SIECI:

10. ENERGIĘ WYTWORZONĄ W MIKROINSTALACJI ZAMIERZAM SPOŻYTKOWAĆ NA:**
□ potrzeby gospodarstwa domowego
□ potrzeby związane z działalnością gospodarczą
□ inne (np. potrzeby związane z zaopatrzeniem w energię budynków administracji publicznej szkół publicznych, szpitali
publicznych lub organizacji pozarządowych)
11. DODATKOWO INFORMUJĘ, że energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej
zamierzam zaoferować (w przypadku gdy składający nie zamierza skorzystać z przeznaczonego
dla prosumentów mechanizmu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.)):**
□ wybranemu sprzedawcy energii elektrycznej:

(nazwa sprzedawcy)

□ sprzedawcy zobowiązanemu:

(nazwa sprzedawcy)

i w związku z tym wyrażam zgodę na przekazywanie danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu/wniosku* ww. sprzedawcy.
12. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* NA ROZPATRZENIE WNIOSKU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ3)
13. ZAŁĄCZNIKI:
1) schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia mikroinstalacji;
2) parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja
techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych;
3) certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydany przez upoważniony podmiot certyfikujący albo deklaracja zgodności
w zakresie, jaki określono w warunkach i procedurach wykorzystania certyfikatów upublicznionych przez właściwego operatora
systemu, lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym;
4) upoważnienie/pełnomocnictwo* dla osoby lub osób upoważnionych przez wnioskodawcę/zgłaszającego* do występowania
w jego imieniu;
5) umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy (w przypadku gdy wnioskodawca/zgłaszający* zamierza sprzedawać energię
elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu);
6
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (Załącznik A) 4) / Dokument
5)
potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu6);
7) oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej (Załącznik B);
8) dodatkowe załączniki wnioskodawcy/zgłaszającego*, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.
14. KLAUZULA RODO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA Operator Sp. z o.o.
przekazaną mi wraz z niniejszym wnioskiem.

..............................................
data

WA Ż N E

............................................................................................................
czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy / Zgłaszającego

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek / zgłoszenie można złożyć:
- papierowo na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator lub
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

Informacje dla wnioskodawcy/zgłaszającego:
1. Podane informacje powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne i nie zawierać błędów.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawy niniejszego wniosku/zgłoszenia przedsiębiorstwo energetyczne wzywa Wnioskodawcę /
Zgłaszającego w terminie 7 dni do uzupełnienia braków formalnych.
3. Termin na uzupełnienie braków formalnych, o których mowa powyżej, wynosi co najmniej 30 dni.
4. OSD instaluje odpowiedni układ zabezpieczający i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez
mikroinstalację objętą niniejszym wnioskiem/zgłoszeniem.

* Należy skreślić niewłaściwe.
** Należy wstawić znak „x” we właściwe pole.
*** Podanie wskazanych danych jest dobrowolne; podane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów postępowania prowadzonego w ramach
wniosku/zgłoszenia.
3)
Dotyczy wniosku złożonego w postaci papierowej.
4)
Dotyczy Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.
5)
Pod pojęciem tytuł prawny należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np. własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.
6)
Dotyczy Wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji.
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OBJAŚNIENIA

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych
osobowych.
1.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych:
kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479
Poznań;
poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania
danych osobowych?
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych
osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia
mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy
o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią
(art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub
stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
badanie satysfakcji klientów,
dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
marketing bezpośredni produktów i usług.

3.

Komu możemy przekazywać dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces
przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę
lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje
kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.
Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym
pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami
OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności.

4.

Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie").
Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
-

w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez
okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-

w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności
i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-

w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie
przetwarzanie;

-

z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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5.

6.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
Ma Pani/Pan prawo do:

-

żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych

-

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania

-

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

osobowych lub do ich usunięcia,
w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-

w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych
w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim
(art.. 21 ust. 2 RODO),

-

żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy
danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

-

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.

Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?
Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia
mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie
do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych
powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8.

Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe
i jakie są ich kategorie?
Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD
przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami
takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.
Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:
-

z biur informacji gospodarczej,

-

od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

-

od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie,

-

z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł
publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów
prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych
osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych
źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.
W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak
ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
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