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Miejsce zawarcia

zawarta pomiędzy:

ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320565 NIP
5262725362, Regon 015529329, kapitał zakładowy 37 884 356,00 zł, reprezentowaną przez:
– Pełnomocnik, dalej zwana Sprzedawcą
oraz Odbiorcą
(imię i nazwisko osoby ﬁ zycznej)

na podstawie okazanego dokumentu
(Pesel)

adres

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

(miejscowość)

(nr telefonu stacjonarnego)

(nr telefonu komórkowego)

Odbiorca 2**
(imię i nazwisko osoby ﬁ zycznej)

na podstawie okazanego dokumentu
(Pesel)

adres

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

(miejscowość)

(nr telefonu stacjonarnego)

(nr telefonu komórkowego)

Wyciąg z Taryfy Sprzedawcy stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
Adres Punktu Poboru Paliwa gazowego do którego dostarczane będzie Paliwo gazowe

Numer punktu poboru OSD

Numer Urządzenia pomiarowego/numer gazomierza

OSD właściwe dla Odbiorcy:
PSG – Gdańsk

PSG – Warszawa

PSG – Wrocław

Szacowana ilość Paliwa gazowego:

PSG – Poznań

PSG – Zabrze

PSG – Tarnów

kWh rocznie (m x 11)
3

Grupa Taryfowa Sprzedawcy: W –

Grupa Taryfowa OSD –

Dotychczasowy sprzedawca Paliwa gazowego Odbiorcy –
adres do korespondencji (wpisać, jeśli jest inny niż powyżej).
Rozliczenia następować będą na zasadach określonych w:
Taryﬁe Sprzedawcy

Ofercie Promocyjnej*

* W przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy Sprzedawca przedstawi Odbiorcy Ofertę Promocyjną, a Odbiorca zaakceptuje jej warunki, ceny Paliwa gazowego
oraz stawki opłat abonamentowych, które będą obowiązywać Odbiorcę, określone będą w wybranej przez Odbiorcę Ofercie Promocyjnej, która zostaje załączona
do Umowy, a nie w Taryﬁe Sprzedawcy.
** Prosimy wypełnić, gdy umowę podpisują dwie osoby.
ONE S.A.
ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta: tel. +48 22 480 27 22, bok@onesa.pl, www.onesa.pl

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO (konsument) – czas określony
ONE/GAZ/2021/10/01 – strona 2 z 5
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót Paliwem gazowym.
2. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków dostarczania Paliwa gazowego przez Sprzedawcę na wskazany
przez Odbiorcę adres Punktu Poboru Paliwa gazowego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy Paliwa gazowego, a Odbiorca zobowiązuje się do jego kupna i odbioru.
4. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (obiektu, lokalu) w której następuje pobór Paliwa gazowego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony Umowy, a rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego nastąpi nie wcześniej niż z
dniem skutecznego rozwiązania umowy, na podstawie której Odbiorca pobierał Paliwo gazowe od dotychczasowego sprzedawcy.
6. Taryfa Sprzedawcy obejmuje ceny dostarczanego Paliwa gazowego oraz stawek abonamentowych. Stawki opłat związanych z dystrybucją
Paliwa gazowego będą naliczane zgodnie z obowiązującą taryfą OSD. Sprzedawca będzie pobierał opłaty związane z dystrybucją Paliwa
gazowego w imieniu OSD. Szczegóły związane z dystrybucją Paliwa gazowego znajdują się IRiESD OSD oraz Taryﬁe OSD.
7. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu z Układu pomiarowego.
8. Zasady prowadzenia rozliczeń pomiędzy Stronami zostały szczegółowo określone w OWU oraz Taryﬁe Sprzedawcy, a w przypadku objęcia
Odbiorcy Ofertą Promocyjną – również na zasadach określonych w załączonej do Umowy Ofercie Promocyjnej.
9. Umowa zostaje zawarta na czas określony
miesięcy.
10. Po upływie określonego czasu obowiązywania Umowy, Umowa przekształca się na czas nieokreślony, chyba że Odbiorca do 45 dni przed
upływem okresu obowiązywania Umowy, złoży oświadczenie o braku zgody na przekształcenie Umowy na czas nieokreślony. Umowa
przekształcona na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron przez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
Umowa przekształcona na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
o wypowiedzeniu dotarło do drugiej strony. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy przekształconej na czas
nieokreślony.
11. Odbiorca ma prawo, bez podawania przyczyny, do wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.
Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Odbiorcy wpłynęło
do Sprzedawcy. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
12. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę w przypadkach określonych w Umowie lub OWU i z przyczyn wynikających z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie
o wypowiedzeniu Sprzedawcy wpłynęło do Odbiorcy, chyba że Sprzedawca na wniosek Od-biorcy, w wypowiedzeniu wskazał późniejszy
termin rozwiązania Umowy.
13. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z winy Odbiorcy w następujących przypadkach:
– gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny Pobór Paliwa gazowego,
– gdy instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.
14. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę przed upływem
miesięcy od jej zawarcia, Sprzedawca może obciążyć
Odbiorcę Opłatą Jednorazową w wysokości i na zasadach określonych w § 3 Umowy.
15. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę z winy Odbiorcy, przed upływem
miesięcy od jej zawarcia, Sprzedawca
może obciążyć Odbiorcę Opłatą Jednorazową w wysokości i na zasadach określonych w § 3 Umowy.
16. W przypadku nieuregulowania należności w terminie przez Odbiorcę, Sprzedawca uprawniony jest do podejmowania przewidzianych prawem
czynności, w celu prowadzenia działań upominawczo-windykacyjnych, także za pośrednictwem lub przy udziale podmiotów współpracujących.
17. W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za pobrane Paliwo gazowe, o co najmniej 30 dni od upływu terminu płatności określonego
na fakturze, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Odbiorcy. Wypowiedzenie Umowy, z powodu opisanego w zdaniu poprzednim, nie upoważnia
Sprzedawcy do obciążenia Odbiorcy Opłatą Jednorazową. Przed wypowiedzeniem Umowy Sprzedawca powiadomi na piśmie Odbiorcę o zamiarze
wypowiedzenia Umowy i wyznaczy dodatkowy, co najmniej 14-dniowy termin, na uregu-lowanie zaległości. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu
może nastąpić po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim.
18. Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do zbycia wierzytelności na rzecz podmiotu, zajmującego się windykacją wierzytelności.
19. Odbiorca będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub na odległość w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odbiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na
odległość lub Umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Odbiorcy o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Odbiorcy wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, o ile je poniósł. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Odbiorca, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Odbiorca może użyć wzoru Odstąpienia od Umowy wręczonego mu przez Sprzedawcę w chwili zawarcia Umowy. Sprzedawca nie
zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną.
20. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, pod warunkiem udzielenia zgody przez
Odbiorcę, jest uprawniony do przetwarzania następujących danych Odbiorcy będącego osobą ﬁzyczną: nazwisk i imion, imion rodziców, miejsca i
daty urodzenia, adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, numeru i serii dowodu osobistego, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu Punktu
Poboru Paliwa gazowego, (jeśli jest inne niż miejsce dostarczenia) – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, nazwy, serii i numeru
dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji
Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu, telefonów kontaktowych. Odbiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, poprawiania danych osobowych oraz do odwołania zgody na ich przetwarzanie, poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego
oświadczenia.
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21. Sprzedawca informuje Odbiorcę, iż dane osobowe Odbiorcy mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji Umowy i w celu
marketingu produktów własnych w sposób nienaruszający praw i wolności Odbiorcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedawca staje się tym samym administrato-rem danych osobowych Odbiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzedawca informuje jednocześnie, iż Odbiorca ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w trybie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
22. Sprzedawca informuje Odbiorcę, iż dane osobowe Odbiorcy, pod warunkiem udzielenia zgody przez Odbiorcę obejmujące: numer identyﬁkacji
podatkowej (NIP), numer konta bankowego, adres korespondencyjny, gdy jest on inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a także
adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, w przypadku ich przekazania przez Odbiorcę Sprzedawcy, mogą być
przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji Umowy.
23. Sprzedawca ustala dla Odbiorcy Numer Odbiorcy służący do kontaktów Odbiorcy ze Sprzedawcą oraz do korzystania z wybranych przez
Odbiorcę usług dodatkowych.
24. Informacje ogólne, szczegółowe warunki wykonywania Umowy, podstawowe prawa i obowiązki Stron Umowy, zasady prowadzenia rozliczeń,
szczegółowa odpowiedzialność Stron Umowy, warunki wstrzymania dostarczenia Paliwa gazowego oraz rozwiązania Umowy, standardy
jakościowe obsługi Odbiorców, boniﬁkaty i upusty oraz reklamacje zostały określone w OWU oraz Taryﬁe i Ofercie Promocyjnej, jeżeli
Odbiorca dokonał takiego wyboru w momencie podpisywania Umowy.
25. Integralną część Umowy stanowią:
a) OWU; b) Taryfa; c) w przypadku objęcia Odbiorcy Ofertą Promocyjną – Oferta Promocyjna.

§ 2 OBOWIĄZKI STRON
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Paliwa gazowego na Adres Punktu Poboru Paliwa gazowego wskazanego w Umowie, pokrywając
całkowite zapotrzebowanie Odbiorcy. Koszt niezbilansowania handlowego, czyli różnicę pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym zużyciem
Paliwa gazowego pokrywa Sprzedawca, co oznacza, że Odbiorca płaci tylko za faktycznie zużyte Paliwo gazowe.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy na warunkach określonych w Umowie, OWU oraz Taryﬁe, a
w przypadku objęcia Odbiorcy Ofertą Promocyjną – również w Ofercie Promocyjnej.
3. Sprzedawca będzie wystawiał faktury oraz prognozy zużycia Paliwa gazowego zgodnie z zasadami określonymi w OWU oraz Taryﬁe
Sprzedawcy.
4. Odbiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Sprzedawcy miesięcznej opłaty abonamentowej oraz ceny za zużyte Paliwo gazowe w
wysokości określonej w Taryﬁe (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), w terminach określonych w OWU, jak również innych opłat za usługi
dodatkowe, wybrane przez Odbiorcę a wynikające z Umowy.
5. W przypadku gdy Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Ofercie Promocyjnej, miesięczne opłaty abonamentowe oraz ceny za
zużyte Paliwo gazowe określone zostaną w Ofercie Promocyjnej.

§ 3 OPŁATA JEDNORAZOWA
1. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony przez Odbiorcę przed upływem okresu
miesięcy, Odbiorca zapłaci
Sprzedawcy Opłatę Jednorazową z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony. Wysokość Opłaty Jednorazowej
wynika z pomnożenia stawki 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) przez liczbę pełnych miesięcy, o które została skrócona Umowa na czas
określony
miesięcy.
miesięcy przez Sprzedawcę z winy Odbiorcy przed upływem okresu
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony
miesięcy, Odbiorca zapłaci Sprzedawcy Opłatę Jednorazową z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy zawartej na czas określony.
Wysokość Opłaty Jednorazowej wynika z pomnożenia stawki 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) przez liczbę pełnych miesięcy, o które została
skrócona Umowa zawarta na czas określony
miesięcy.
3. Opłata Jednorazowa zostanie zapłacona przez Odbiorcę na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy.
4. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty noty obciążeniowej w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia przez Sprzedawcę, pod warunkiem jej
otrzymania na co najmniej 14 dni przed terminem płatności. W przypadku nieotrzymania noty obciążeniowej przez Odbiorcę, Sprzedawca
wystawia duplikat noty obciążeniowej. W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z duplikatu noty
obciążeniowej w terminie 30 dni od daty wystawienia duplikatu noty obciążeniowej.
5. Jeżeli Sprzedawca wypowie Odbiorcy Umowę przed upływem
miesięcy od jej zawarcia, bez winy Odbiorcy, z powodów innych niż
określone w Umowie lub OWU lub z przyczyn nie wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo jeżeli Odbiorca wypowie
Umowę przed upływem
miesięcy od jej zawarcia z winy Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną z tytułu przedterminowego
rozwiązania Umowy. Wysokość kary umownej wynika z pomnożenia stawki 17 zł (słownie: siedemnaście złotych) przez liczbę pełnych miesięcy,
o które została skrócona Umowa zawarta na czas określony
miesięcy. Zapłata kary umownej przez Sprzedawcę nie pozbawia Odbiorcy prawa
do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
6. W razie zmiany Taryfy, a w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych także Oferty Promocyjnej polegającej na podwyższeniu cen
Paliwa gazowego lub opłaty abonamentowej, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę albo przez Spółkę z winy Odbiorcy przed
upływem okresu obowiązywania Umowy, Sprzedawcy nie przysługuje Opłata Jednorazowa.

§ 4 OŚWIADCZENIA ODBIORCY
1. Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zmiany Sprzedawcy Paliwa gazowego i nie jest stroną umów, które to prawo
ograniczają.
2. Odbiorca oświadcza, że otrzymał, zapoznał się oraz akceptuje podpisany przez Sprzedawcę egzemplarz Umowy, OWU, Taryfę, a w
przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych także Ofertę Promocyjną oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
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3. Odbiorca oświadcza, iż otrzymał Pouczenie o odstąpieniu od Umowy i Wzór odstąpienia od Umowy w przypadku umów zawartych poza
lokalem przedsiębiorstwa oraz zbiór praw konsumenta sporządzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Odbiorca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
5. Odbiorca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych i w przypadku błędnego wskazania danych
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne niedogodności i opóźnienia w rozpoczęciu dostarczania Paliwa gazowego.
6. Odbiorca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której będzie dostarczane Paliwo gazowe.
7. Odbiorca oświadcza, iż w przypadku kiedy nie jest właścicielem albo współwłaścicielem nieruchomości, w której znajduje się Układ
pomiarowy, przedstawi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, pisemną zgodę na dostarczanie przez Sprzedawcę Paliwa
gazowego do ww. nieruchomości, w której znajduje się Układ pomiarowy odpowiednio: właściciela, współwłaścicieli, użytkownika
wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej.
8. Odbiorca oświadcza, iż w przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym Sprzedawcę.
9. Odbiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na sporządzenie przez Sprzedawcę kserokopii lub odpisu z dokumentów, które okazał Sprzedawcy w
związku z podpisaniem Umowy.
10. Odbiorca oświadcza, iż został poinformowany, że warunkiem dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy Paliwa gazowego, jest
rozwiązanie przez Odbiorcę Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą.
11. Odbiorca oświadcza, iż wszelkie dodatkowe dane, w szczególności: adres korespondencyjny, gdy jest on inny niż adres miejsca zameldowania na
pobyt stały, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, podał dobrowolnie.
12. Odbiorca oświadcza, iż ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego na adres Punktu Poboru Paliwa gazowego
wskazanego w Umowie.
13. Odbiorca akceptuje, iż w przypadku nieprawidłowego wskazania dotychczasowego sprzedawcy Paliwa gazowego przez Odbiorcę, Sprzedawca
na podstawie tej informacji, może wypowiedzieć poprzednią Umowę kompleksowego dostarczenia Paliwa gazowego niewłaściwemu
sprzedawcy. Może to spowodować, iż Sprzedawca rozpocznie dostarczanie Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy a Umowa wejdzie w życie,
pomimo braku rozwiązania Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą. W takim wypadku
Sprzedawca nie odpowiada za brak skutecznego wypowiedzenia Umowy dotychczasowemu sprzedawcy Paliwa gazowego.
14. Odbiorca oświadcza, że został poinformowany, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę lub przez Sprzedawcę, Odbiorca
powinien zawrzeć nową Umowę kompleksowego dostarczania Paliwa gazowego z nowym sprzedawcą.
15. Odbiorca oświadcza, że ma obowiązek zgłoszenia Sprzedawcy każdą zmianę rodzaju lub ilości urządzeń gazowych. Zawiadomienie to może być
dokonane pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie nie zastępuje ewentualnej konieczności
wystąpienia do OSD z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
16. Odbiorca oświadcza, że w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwaliﬁ kowany do właściwej Grupy Taryfowej zgodnie z zasadami
określonymi w Taryﬁe. Na dzień zawarcia Umowy Odbiorca został zakwaliﬁ kowany do Grupy Taryfowej Sprzedawcy i Grupy Taryfowej OSD
właściwych dla Punktu Poboru Paliwa gazowego z sieci OSD. Odbiorca oświadcza, iż ma świadomość, że podczas trwania Umowy może zostać
zakwaliﬁkowany do innej Grupy Taryfowej. Zmiana Grupy Taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryﬁe, nie wymaga zmiany
Umowy.
17. Odbiorca oświadcza, że będzie pobierał i zużywał Paliwo gazowe wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, w
szczególności do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnego aneksu i podpisu obu Stron. Pisemnego aneksu do Umowy nie
wymagają następujące zmiany Umowy: zmiana danych adresowych stron, zmiana nr Układu pomiarowego, zmiana przewidywanego rocznego
zużycia Paliwa gazowego.
3. Odbiorca nie może pod rygorem bezskuteczności przenieść na osoby trzecie żadnych praw wynikających z Umowy bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 6 DANE OSOBOWE I ZGODY ODBIORCY
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁ
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE („RODO”) oraz zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Sprzedawca informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych (dalej także: „Administrator”) dobrowolnie podanych przez Odbiorcę przed zawarciem niniejszej
Umowy, w szczególności imienia i nazwiska Odbiorcy, adresu zamieszkania Odbiorcy, numeru PESEL oraz adresu e-mail, numeru
kontaktowego jest spółka ONE S.A. z siedzibą w Warszawie;
b) dane osobowe podane przez Odbiorcy będą przetwarzane przez Administratora i ujawniane podmiotom trzecim zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi regulującymi
kwestię ochrony danych osobowych oraz w granicach zgód udzielonych przez Odbiorcę wyłącznie w celach określonych w tych zgodach oraz w
zakresie niezbędnym do wykonania Umowy;
c) dane osobowe podane przez Odbiorcę przetwarzane będą w celach realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO oraz w celu
promocji i marketingu usług własnych;
d) dane osobowe podane przez Odbiorcy będą przechowywane przez Odbiorcę przez okres niezbędny dla celu realizacji Umowy (okres ten
obejmuje również dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy);
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e)Odbiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) Odbiorca ma prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego powołanego do ochrony danych osobowych na
mocy powszechnie obowiązujących przepisów, w przypadku gdy Odbiorca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
lub odpowiednich krajowych przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych;
g) P odanie przez Odbiorcę danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkani, numer PESEL jest warunkiem zawarcia umowy.
Odbiorca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia Umowy.
2. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane są przez Sprzedawcę w celach realizacji niniejszej Umowy i w celu marketingu produktów własnych
Sprzedawcy w sposób nienaruszający praw i wolności Odbiorcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zwanej dalej „uodo”. Sprzedawca, tj. ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, staje się tym samym
administratorem danych osobowych Odbiorcy w rozumieniu uodo. Odbiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
osobowych przez Sprze-dawcę w trybie art. 32 ust. 1 pkt 8 uodo. Odbiorcy przysługuje także prawo do kontroli przetwarzania jego danych
osobowych, wglądu do jego danych osobowych i ich poprawiania, i innych czynności wskazanych w art. 32 uodo.
3. Odbiorca może zamówić faktury VAT w formie elektronicznej. Faktury w formie elektronicznej są przesyłane, zgodnie z wyborem Odbiorcy, na
wybrany przez niego adres poczty elektronicznej zgodnie z Regulaminem udostępniania faktur VAT w formie elektronicznej z dnia 1 marca 2018r.

Zgody Odbiorcy.
TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ONE S.A. moich danych osobowych podanych w Umowie, w celu
realizacji Umowy.
[uzyskanie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy]

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie obecnie i w przyszłości przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celu promocji usług
własnych oraz w celach marketingowych.
[dobrowolne udzielenie zgody]

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Sprzedawcę
oraz wyrażam zgodę na kontakt dla celów marketingu bezpośredniego.

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Odbiorco, przed podpisaniem Umowy zapoznaj się ze wszystkimi jej postanowieniami wskazanymi powyżej. Pamiętaj, że osoba, przedstawiająca
ofertę Sprzedawcy zobowiązana jest do szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwych i niezrozumiałych dla Ciebie kwestii przed podpisaniem
Umowy. Wszystkie zgody, których udzielasz w niniejszej Umowie mają być udzielone przez Ciebie dobrowolnie. Upewnij się również, że
otrzymałeś wszystkie załączniki do Umowy. Po podpisaniu Umowy będziesz korzystał z usług nowego Sprzedawcy. Zależy nam na dobrych
relacjach z Odbiorcami, dlatego chcemy, abyś był świadomy swojej decyzji.

Podpis Odbiorcy

Data zawarcia umowy:

Podpis Pełnomocnika Sprzedawcy

–

–
(rok)

(miesiąc)

(dzień)

Załączniki:
1) OWU;
2) Pouczenie Odbiorcy wraz ze wzorem odstąpienia od Umowy;
3) Zbiór praw konsumenta Paliw gazowych;
4) Formularz Odbiorcy;
5) Wyciąg z Taryfy;
6) Oferta Promocyjna.*
* Oferta Promocyjna stanowi załącznik do niniejszej Umowy w przypadku gdy w chwili zawarcia Umowy Sprzedawca
przedstawi Odbiorcy Ofertę Promocyjną, a Odbiorca zaakceptuje jej warunki.
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