Załącznik Nr 1 do regulaminu

Niegosławice, dnia ..........................
........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ów)

(tel. ................................................)
ZGŁOSZENIE

o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie starego źródła
ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystania z dofinansowania zgodnie
z Regulaminem*
Zgłaszam zamiar przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie starego
źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło ciepła:
na działce nr ...........................położonej w miejscowości .........................................................
przy ul. ..................................................
stanowiącej .....................................................................................................
(podać tytuł prawny do władania nieruchomością)

charakterystyka dotychczasowego sposobu ogrzewania (rodzaj, ilość oraz wiek źródeł ciepła)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Niegosławice i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
.........................................................
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu
Gminy Niegosławice celem potwierdzenia dotychczasowego sposobu ogrzewania oraz na
wykonanie dokumentacji fotograficznej.
.........................................................
(data i podpis Wnioskodawcy/ów)
* Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Niegosławice

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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 osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Niegosławice, 67-312 Niegosławice 55, e-mail: ado@niegoslawice.pl,
reprezentowany przez Wójta Gminy.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Niegosławice nr
120.15.2018 z dnia 25.05.2018 r. jest Pan Krystian Kłokowski, e-mail: iodo@niegoslawice.pl.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko, nr telefonu prowadzone jest w celu
rozpatrzenia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wymiany źródła ciepła.
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie, uzyskania
kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Prawo do
usunięcie lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach
gdy:
− Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi.
Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do
ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego lub prawa
krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w zależności od charakteru danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu skutkować będzie
brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku lub pisma.

…………………………..
podpis Wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
wniosku lub piśmie dotyczącym w celach i przez jednostkę wskazaną w informacji.

 TAK

 NIE

…………………………..
podpis Wnioskodawcy

