…………………………………………………………
miejscowość, data

Veolia Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Wniosek o zgodę na zwiedzanie Elektrociepłowni Karolin
Wypełnia wnioskodawca
Nazwa instytucji/organizator wycieczki………………………………………………………………..............................................
Adres instytucji/organizatora wycieczki……………………………………………………………….............................................
Imię i nazwisko opiekuna grupy………………………………………….…….………………………....................................................
Tel. kontaktowy do opiekuna………………………………………………..……...............................................................................
Sugerowany termin (data, godzina) ……………………………………………….…………………................................................
Liczba osób ………….................................……………… Liczba opiekunów ……..................………………………………............
Liczba dzieci poniżej 5. r. życia …........................….…… Liczba osób niewidomych………….......……..…….……....
Liczba osób z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się……………….............

...................................................…………………………………………………
imię i nazwisko/stanowisko osoby wypełniającej wniosek

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres e-mail: komunikacja.pl.vpoz@veolia.com
lub dostarczyć do kancelarii Veolii Energii Poznań, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Zwiedzanie może nastąpić w dni robocze, w godz. 8.30 do 14.00.
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu
61-016, przy ul. Energetycznej 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 ich swobodnego przepływu. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wniosku o zgodę na zwiedzanie Elektrociepłowni
Karolin. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności, która udostępniona jest pod adresem internetowym
www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie spółki.

Wypełnia Veolia
Zaakceptowany termin zwiedzania …………………………………………….…………….................................................………
Imię i nazwisko osoby oprowadzającej oraz nr kontaktowy …………..…………....................................................
......................................................................................................................................................................................................
SOI obowiązujące uczestników zwiedzania …………………………………..……………..……............................................
...............................................................................................................……………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………….........................................
............................................................................……………………………………………………………………………………..……………………

Zasady zwiedzania Elektrociepłowni Karolin
1. Zwiedzanie odbywa się tylko z oprowadzającym i opiekunem grupy.
2. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom oprowadzającego.
3. Zakaz oddalania się od grupy.
4. Zakaz dotykania wszelkich urządzeń i aparatury znajdującej się w elektrociepłowni.
5. Zakaz palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania napojów
alkoholowych oraz środków odurzających. Osoby zachowujące się agresywnie, będące
pod wpływem alkoholu albo środków odurzających nie zostaną wpuszczone na teren
elektrociepłowni.
6. Obiekty można fotografować wyłącznie do celów prywatnych.
7. Zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących za okazaniem certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego.
8. Ze względu na specyfikę obiektu i występujące w nim zagrożenia osoby, które nie mają
możliwości samodzielnego poruszania się nie będą mogły zwiedzać niektórych instalacji
produkcyjnych.

