DEKLARACJA
udziału w projekcie
„Ekologiczne inwestycje w Gminie Kodeń – Etap II”
Ja, niżej podpisany/a/
………………………………………………………………..……………………. PESEL ……………………………………………
(Imię i nazwisko)

nr telefonu

……………………………....

posiadając prawo do dysponowania nieruchomością
…………………………………………………………………………………………………… Nr działki…………..………………
(adres nieruchomości)

deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE
tj. na potrzeby budynku mieszkalnego, do którego posiadam tytuł prawny. Niniejszym wyrażam
wolę poniesienia kosztów zakupu i montażu wybranych instalacji OZE wraz z urządzeniami
niezbędnymi do ich funkcjonowania w takiej części, w jakiej przewidziany będzie udział
środków własnych przy realizacji projektu.
Przy :
85% dofinansowaniu ze środków UE
50% dofinansowaniu ze środków UE
*Proszę postawić X

W przypadku 50 % dofinansowania ze środków UE prawdopodobieństwo otrzymania
wsparcia jest większe.
1. Instalacje solarne do podgrzewania
na budynkach mieszkalnych

ciepłej

wody

użytkowej

montowane

elektrycznej

montowane

Rodzaj instalacji
2 panele, zbiornik 200l (1 – 4 osoby)
3 panele, zbiornik 300l (5 i więcej osób)
*Proszę postawić X przy wybranym zestawie

2. Instalacje fotowoltaiczne do
na budynkach mieszkalnych

produkcji

energii

Moc instalacji
ok. 2,3 KW (8 paneli), (wym. paneli – ok.1 x 2 m)
ok. 3,5 KW (12 paneli), (wym. paneli – ok.1 x 2 m)
*Proszę postawić X przy wybranym zestawie

Panele solarne i fotowoltaiczne nie będą montowane na papie, eternicie, goncie.
Instalacje mogą być montowane na dachu od strony południowej, południowo-zachodniej,
południowo-wschodniej i wschodnio-zachodniej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych osobowych dla
potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r , poz. 1000).
……………….…., dnia……………………………

……………………………………………
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kodeń, adres: ul. 1 Maja 20,
kod 21-509 Kodeń tel. 83 375 41 55, e-mail: ug@koden.pl
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@adampurc.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub którym przekazanie danych
określone jest w przepisach prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w
tym
profilowaniu,
o
czym
stanowi
art.
22
ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

……………….…., dnia……………………………

……………………………………………
(czytelny podpis)

