Załącznik nr 1 do Regulaminu
WN I OS EK
o udział w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wielowieś”
D A N E W N I O S K O D AW C Y:
Nazwisko i imię…………………………………………..………..….……………………
Adres zamieszkania …………………………………..……………….....……..…………..
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja
……………………………………………………………………...……..…..…
nr telefonu ……………………………… kom. ………………………………………………
PESEL …………………………….…………………………………
Księga Wieczysta nr ……………………………. nr działki ………………………….…….
Posiadane źródło ciepła: rok produkcji
…………………………………..
paliwo ………………..……………….…………………
producent………………………………………………..
Wybór:
Lp.

Planowany zakres modernizacji

TAK

NIE

1.
Wymiana kotła węglowego starego na nowy
węglowy
2.
Wymiana kotła węglowego starego na nowy
biomasa
3.
Wymiana kotła starego na nowy gazowy
4.
Wymiana kotła na pompę ciepła
5.
Wymiana kotła starego na nowy elektryczny
Przewidywany termin realizacji *

2020

2021

2022

* właściwe zakreślić
Oświadczam, iż znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.
Ponadto oświadczam, że:
1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania
zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
2. Nie zostałem zobowiązany żadnym rozstrzygnięciem organu do zamontowania ekologicznego

źródła ciepła.
3. W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu
realizacji inwestycji na rok następny,
Ja, niżej podpisany jako uczestnik Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wielowieś, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez: Gminę Wielowieś.
Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych
w 44-187 Wielowieś, ul. Główna 1;

osobowych

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie
( tel. 32 237 85 00, e-mail: info@wielowies.pl);

jest

Gminy

Wójt

Gminy

Wielowieś

jest

Wielowieś

z

siedzibą

Magdalena

Molenda

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach
cytowanego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

określonych

w

art.

6

ust.

1

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz realizujące Umowę i Program.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania akt przewidziany
obowiązującymi w danej sprawie przepisami.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem Programu. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji żądania
zawartego w Pani/Pana wniosku/piśmie.
9. Pani/Pana dane nie
w formie profilowania.

będą

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany

w

tym

również

………………………………….
(podpis czytelny)

