
Załącznik nr 1 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  a ………………………….. 

 

 

Załącznik nr 1 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a  ………………………………………... (Sprzedawca) 
 
 

WYKAZ URD ORAZ UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ  

Z URD PRZYŁĄCZONYMI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSDn  

 

 
1. Wykaz umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Sprzedawcę:  
 
 

Lp. 

Dane dotyczące punktów poboru energii 
elektrycznej (PPE) URD 

Dane dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej 

Nazwa 
podmiotu 

URD 

 

Adres 
obiektu 
URD 

Kod URD nadany 
przez OSDn 

 

 

Kod PPE 
Nr umowy 
Sprzedaży 

Okres 
obowiązywania 

Umowy 

Okres 
rozliczeniowy 

usług dystrybucji 
energii 

elektrycznej 

Planowana 
średniomiesięczna 

ilość sprzedaży 
energii  objęta 
Umową [kWh] 

Nazwa i kod 
identyfikacyjny 

URB 
odpowiedzialnego 
za bilansowanie 
handlowe URD 

od do 

           

 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 

 



Załącznik nr 2 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
a ....................................………………………. 

 

 

Załącznik nr 2 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

 Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a …………………… (Sprzedawca) 

 
OKREŚLENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO   

ZA BILANSOWANIE HANDLOWE,KODY IDENTYFIKACYJNE,  
DANE TELEADRESOWE ORAZ OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ STRONY DO 
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SPOSÓB WYMIANY INFORMACJI 

 
1. Sprzedawca oświadcza, że funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

pełni1: ………………………………………………… 
 
2. Kody identyfikacyjne Sprzedawcy nadane przez OSDp: 

 

Sprzedawca 
Kod identyfikacyjny 

Sprzedawcy 
Kod MDD – Odb. z obszaru 

OSDn 

   

 
3. Dane teleadresowe Stron dla realizacji przedmiotu Umowy: 

1) OSDn: 
………………………………….. 

2) Sprzedawca: 

………………………………….. 

4. Osoby wyznaczone przez strony do dokonywania bieżących uzgodnień związanych  

z realizacją Umowy:  

1) OSDn 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia 

 

tel.:  
 

e-mail:  

2) Sprzedawca 

Imię i nazwisko Dane teleadresowe Zakres upoważnienia* 

 
tel.:  

 
e-mail:  

 
tel.:  

 
e-mail:  

 
tel.:  

 
e-mail:  

*- dopuszcza się wprowadzenie kategorii upoważnień i ich specyfikacji w załączniku.  
 
                                                 
1 Jeżeli sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB to przedkłada oświadczenie według załączonego wzoru 



Załącznik nr 2 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
a ....................................………………………. 

 

 

Specyfikacja kategorii: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Zmiana danych wyszczególnionych w pkt 2, 4 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu 
do Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązują 
się do przekazywania aktualnych danych w formie papierowej lub elektronicznej wraz                     
z kwalifikowanym podpisem osób do tego upoważnionych..  

 

 
OSDn 

 
 

Sprzedawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
a ....................................………………………. 

 

 

 
FORMULARZ OŚWIADCZENIA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE  

SPRZEDAWCY  

/WZÓR/ 

 DANE POB:  

Nazwa POB    

Kod POB nadany przez OSP    

Data rozpoczęcia bilansowania    

  

  

DANE Sprzedawcy:  

Nazwa Sprzedawcy    

Adres Sprzedawcy    

NIP Sprzedawcy    

KRS Sprzedawcy    

  

  

Niniejszym oświadczam/y, że przyjmujemy odpowiedzialność za bilansowanie handlowe 

Sprzedawcy i tym samym bilansowanie URD, dla których Sprzedawca prowadzi sprzedaż energii 

elektrycznej – z datą wskazaną jako data rozpoczęcia bilansowania.   

  

Oświadczam/y, iż dane i informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

Data założenia oświadczenia: …………………………………….. 

 

 

Imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych do składania Oświadczenia ze strony POB:  

   

1. ………………………………      ………………………………     ………………………………  
                          (podpis)  

  

2. ………………………………      ………………………………     ………………………………  
                     (podpis)  

 

 



Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Enegia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a …………………………….. 

 

 

Załącznik nr 3 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a …………………………….. (Sprzedawca) 

 

POWIADAMIENIE OSDn O ZMIANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

BILANSOWANIE HANDLOWE SPRZEDAWCY 

/WZÓR/ 
DANE dotychczasowego POB: 

Nazwa POB  

Kod POB nadany przez OSP  

Data zakończenia bilansowania  

 

 

DANE nowego POB: 

Nazwa POB  

Kod POB nadany przez OSP  

Data rozpoczęcia / zakończenia 
bilansowania  

 

DANE Sprzedawcy: 

Nazwa Sprzedawcy  

Kod Sprzedawcy nadany przez 
OSDp  

 

Niniejszym wnioskuję o zmianę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe z datą 

wskazaną powyżej dla następujących MDD:  

Kod MDD 

 
Oświadczamy, iż dane i informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Data sporządzenia powiadomienia: ……………………………… 

 

Imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych do składania wniosku ze strony Sprzedawcy: 

 

1. ………………………………      ………………………………   ……………………………… 

            (podpis) 

2. ………………………………      ………………………………   ……………………………… 

          (podpis) 
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Imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych do składania wniosku ze strony nowego POB: 

 

 

1. ………………………………      ………………………………   ……………………………… 

               (podpis) 

2. ………………………………      ………………………………   ……………………………… 

          (podpis) 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 



Załącznik nr 4 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a ………………................................................……… 

 

 

Załącznik nr 4 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………… 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a ……………………………….. (Sprzedawca) 

 
WZORY WNIOSKÓW O WSTRZYMANIE LUB WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ DLA URD 
 

1. Wnioskowanie przez Sprzedawcę do OSDn o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania 
energii elektrycznej URD odbywa się na zasadach określonych w Umowie na 
wymienionych poniżej formularzach.  

2. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez 
osobę upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy.  

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę do OSDn na zasadach 
określonych w Umowie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 
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Wniosek o wstrzymanie dostarczania energii 

Dane Sprzedawcy Dane URD, dla którego Sprzedawca wnosi                

o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa  Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między 

OSDn a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe 

osoby upoważnionej 

ze strony 

Sprzedawcy 

 Dane wyłączanego 

obiektu (miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Wnioskowana data wstrzymania dostarczania 

energii elektrycznej 

 

Sprzedawca oświadcza, że URD nie dokonał zapłaty należności za pobraną energię elektryczną wynikających z zawartej pomiędzy 
nimi umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z potwierdzeniem, że Sprzedawca dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z art. 
6b ustawy Prawo energetyczne. 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, który został wyłączony na wniosek 
Sprzedawcy, jak i wobec OSDn, w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z naruszeniem przez 
Sprzedawcę procedury, o której mowa w art. 6b ustawy Prawo energetyczne. 

 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 

 

Potwierdzenie realizacji wniosku* 

Data i godz. wstrzymania dostarczania energii:*   

…………………………. 
………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

Nie zrealizowanie wniosku* 

Uzasadnienie nie zrealizowania wniosku:*   

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 4 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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Wniosek o wznowienie dostarczania energii 

Dane Sprzedawcy Dane URD, dla którego Sprzedawca wnosi                

o wznowienie dostarczania energii elektrycznej 

Nazwa  Nazwa  

Adres 

 

 Adres  

Nr umowy między 

OSDn a Sprzedawcą 

 Kod PPE  

Dane kontaktowe 

osoby upoważnionej 

ze strony 

Sprzedawcy 

 Dane załączanego 

obiektu (miejsce 

dostarczania energii 

URD) 

 

Wnioskowany termin załączenia  

 

 

 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Sprzedawcy 

 

 

Potwierdzenie realizacji wniosku* 

Data i godz. załączenia:* 

………………………….. 
 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

 

Nie zrealizowanie wniosku* 

Uzasadnienie nie zrealizowania wniosku:* 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania OSDn 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 5 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a ............................................................................................ 

 
 

Załącznik nr 5 

 do Generalnej Umowy Dystrybucji nr …………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a PGNiG OD sp. z o.o.  (Sprzedawca) 
 

Wzory formularzy powiadomień OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu, 
wygaśnięciu lub kontynuacji umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych z URD 

1. Powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 
kontynuacji umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz powinno być 
dokonane na odpowiednich formularzach, którego wzór zawarty jest w niniejszym Załączniku. 
OSDn dostarczy formularze w formie dokumentu elektronicznego na adres poczty 
elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy wymienionego w treści Załącznika nr 2 do Umowy 
niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

2. Przekazany do OSDn lub Sprzedawcy w formie papierowej oraz elektronicznej formularz, o 
którym mowa w pkt 1 powinien być podpisany przez osoby upoważnione odpowiednio przez 
OSDn lub Sprzedawcę. 

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSDn lub Sprzedawcy w formie 
papierowej oraz wysłany pocztą elektroniczną na adresy wymienione poniżej: 

 

Adresy e-mail po stronie OSDn: Adresy e-mail po stronie Sprzedawcy: 

sekretariat@empolenergia.pl  

  

 

4. Zmiana przez OSDn wzoru formularzy, o których mowa w pkt 1, nie wymaga aktualizacji 
Umowy w formie aneksu do Umowy, przy czym OSDn dla zachowania skuteczności 
dokonanych zmian, zobowiązuje się do przekazywania nowego formularza przy zachowaniu 
formy pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres wymieniony w Załączniku nr 2 do 
Umowy. 
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POWIADOMIENIE OSDn O WYPOWIEDZENIU, ROZWIĄZANIU, WYGAŚNIĘCIU LUB KONTYNUACJI UMÓW SPRZEDAŻY 

ENERGI ELEKTRYCZNEJ Z URD  
 
Powiadomienie OSDn o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD 

Data przygotowania   Miejscowość   

Dane Sprzedawcy 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   
Kod identyfikacyjny URB 
Sprzedawcy 

 

Dane URD 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   

Dane punktów poboru  

Kod identyfikacyjny PPE   

Nazwa obiektu   

Adres   

Data wypowiedzenia, rozwiązania, wygaśnięcia lub okres 
kontynuacji Umowy sprzedaży energii elektrycznej 

  

Uwagi:  

Sprzedawca oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym. 

Sprzedawca - imię i nazwisko 
osób zgłaszających  Podpisy osób zgłaszających  

Sposób realizacji zgłoszenia przez OSDn 

Data weryfikacji powiadomienia    Podpis   

Uwagi:  
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POWIADOMIENIE SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMÓW  

DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 
 
 

Powiadomienie Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartych z URD 

Data przygotowania   Miejscowość   

Dane OSDn 
Nazwa   

Adres   

Dane URD 

Nazwa   

Adres   

Kod nadany przez OSDn   

Dane punktów poboru  

Kod identyfikacyjny PPE   

Nazwa obiektu   

Adres   

Data wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy 
dystrybucji energii elektrycznej   

Uwagi:  

OSDn oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym. 

OSDn - imię i nazwisko osób 
zgłaszających 

 Podpisy osób zgłaszających  

Sposób realizacji zgłoszenia przez Sprzedawcę 

Data weryfikacji powiadomienia    Podpis   

Uwagi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 



Załącznik nr 6 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a ……………………………... 

 

Załącznik nr 6 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr …………………… 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a ………………………………. (Sprzedawca) 

 
 
 
 
 
 
 

 
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO SPRZEDAWCY PRZEZ URD 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 
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…………………., dnia _______________ r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(dane klienta) 

(dalej: Odbiorca) 

 

reprezentowany przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 

 

Odbiorca niniejszym upoważnia: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(dane Sprzedawcy) 

(dalej: Sprzedawca) 

do dokonania w imieniu i na rzecz Odbiorcy następujących czynności: 

a. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

b. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), bądź 

umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron 

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

c. …………………………………………………………………………………………..

(inne postanowienia zgodne z wolą stron stosunku pełnomocnictwa) 



Załącznik nr 7 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a ……………………………. 

 

Załącznik nr 7 

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a ……………………………………..  (Sprzedawca) 

 
 
 
 
 
 
 

 
AKTUALNE NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY ODPISY Z KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO ORAZ PEŁNOMOCNICTWO KAŻDEJ ZE STRON, O ILE 
JEST WYMAGANE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 



Załącznik nr 8 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a …………………………………. 

 

Załącznik nr 8  

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a ………………………………………….  (Sprzedawca) 

 
Zasady wzajemnego udostępniania danych osobowych 

 
 
 
 
 

1. OSDn i Sprzedawca wzajemnie udostępniają dane osobowe, których są administratorami. Każda 
ze Stron, w zakresie pełnionej funkcji administratora danych osobowych, ponosi 
odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami  o ochronie danych 
osobowych. 

2. OSDn udostępnia Sprzedawcy, a Sprzedawca udostępnia OSDn: 
a) dane osobowe URD w zakresie wskazanym w Umowie; 
b) dane osobowe przedstawicieli Stron. 

3. OSDn udostępnia Sprzedawcy dane pomiarowe URD oraz dane dotyczące PPE.  
4. Każda Strona zobowiązuje się informować URD (w formie stosownej klauzuli informacyjnej) 

oraz swoich przedstawicieli o udostępnieniu ich danych osobowych drugiej Stronie. 
5. Strony zobowiązane są do przetwarzania udostępnianych danych osobowych zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych, w sposób zapewniający poufność i odpowiednie 
bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

6. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o sprostowaniu lub usunięciu danych 
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonały zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i 
art. 18 Rozporządzenia 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 (zwanego 
dalej „RODO”), pocztą elektroniczną odpowiednio na adres Sprzedawcy: ..................... lub na 
adres OSDn: odo@empolenergia.pl 

7. Strona niezwłocznie podejmuje współpracę z drugą Stroną oraz niezwłocznie zapewnia 
informacje, aby umożliwić drugiej Stronie zapewnienie: 
a) zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązkami wynikającymi z przepisów o 

ochronie danych osobowych (włączając Artykuły 32-36 RODO); oraz 
b) odpowiedniego ustosunkowania się do wszelkich postępowań prowadzonych przez organy 

nadzoru i żądań udostępnienia informacji skierowanych przez organy nadzorcze. 
8. W przypadku otrzymania przez jedną ze Stron skargi, zawiadomienia lub informacji od organu 

nadzorczego lub innego podmiotu (wyłączając żądania osoby, której dane dotyczą), które 
nawiązują bezpośrednio lub pośrednio do przetwarzania danych osobowych lub do obowiązków 
w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez drugą Stronę, Strona 
niezwłocznie zawiadamia drugą Stronę oraz zapewnia współpracę i wsparcie odnoszące się do 
takiej skargi, zawiadomienia lub informacji. 

9. Strony dopuszczają do przetwarzania danych wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione do 
przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy. 



Załącznik nr 8 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a …………………………………. 

 

10. Dodatkowo integralną częścią niniejszego załącznika są klauzule informacyjne RODO 
sporządzone przez każdą ze stron i przekazaną drugiej stronie nie później niż z chwilą podpisania 
niniejszej umowy.  Strony odpowiedzialne są za ich aktualizacje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 



Załącznik nr 9 do Generalnej Umowy Dystrybucji Energii Elektrycznej pomiędzy  Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
a …………………………………. 

 

Załącznik nr 9  

do Generalnej Umowy Dystrybucji nr ………………….. 

zawartej pomiędzy 

Empol Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (OSDn)  

a ………………………………………….  (Sprzedawca) 

 
Dodatkowe postanowienia umowne 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
OSDn 

    
Sprzedawca 

 


