ANKIETA
Projekt pn. Wsparcie wykorzystania OZE, dla budynków indywidualnych
na terenie Gminy Lubycza Królewska
LOKALIZACJA BUDYNKU I DANE KONTAKTOWE
Miejscowość
Ulica i numer
Nr księgi wieczystej

(przykład: ZA1T/00025633/8)

ZA1T/ _ _ _ _ _ _ _ _/_

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
E-mail
DANE OGÓLNE O BUDYNKU
Rok budowy:

rok

Rodzaj planowanej inwestycji:
Proszę zaznaczyć właściwy

Kolektory słoneczne

Panele fotowoltaiczne

(urządzenie do grzania ciepłej wody użytkowej)

(urządzenie do produkcji energii elektrycznej)

Czy w budynku wprowadzona jest działalność gospodarcza?
NIE

NIE, w budynku jest jedynie
zarejestrowana działalność gospodarcza

TAK, w budynku jest prowadzona
działalność gospodarcza

TAK, w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, ale posiadam dwa liczniki energii elektrycznej
(osobny dla działalności gospodarczej i osobny dla części mieszkalnej budynku)
Powierzchnia użytkowa budynku:

m

Długość zewnętrzna budynku:

m

Szerokość zewnętrzna budynku:

m

Wysokość zewnętrzna budynku:

m

Liczba mieszkańców
zamieszkujących budynek
(rzeczywista)
Rodzaj dachu:
Proszę zaznaczyć właściwy

Dach skośny

Stropodach

o

Kąt nachylenia połaci dachowej:
Położenie instalacji
Proszę zaznaczyć właściwy

Wschód

Zachód

Północ

Południe

Południowy wschód

Południowy zachód

Północny wschód

Północny zachód

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Proszę określić roczne zużycie energii elektrycznej wraz z podaniem ceny, taryfy i zamówionej mocy (dane z rozliczenia lub faktur)

Rok

Zużycie energii
elektrycznej

Taryfa

Cena

Zamówiona moc

2018

kWh

zł/kWh

kW

2017

kWh

zł/kWh

kW

2016

kWh

zł/kWh

kW

UWAGI /
PLANOWANE INWESTYCJE
(PROSZĘ O OKREŚLENIE JAKIMI INWESTYCJAMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI W OBIEKCIE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ANKIETA
Projekt pn. Wsparcie wykorzystania OZE, dla budynków indywidualnych
na terenie Gminy Lubycza Królewska
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez ich utrwalanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie
do kontaktowania się w celach związanych z realizacją usługi związanej z opracowaniem dokumentacji dla projektu pn.
Wsparcie wykorzystania OZE, dla budynków indywidualnych na terenie Gminy Lubycza Królewska, także drogą
elektroniczną. Dane będą przetwarzane przezATsys.pl Sp. z .o.o. S.K. (40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, NIP: 243232469,
REGON: 243232469). Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna a zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis

OŚWIADCZENIA:
 Oświadczam, że wyrażam chęć podpisania umowy w ramach projektu.
 Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych
do prawidłowej realizacji projektu.
 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu
i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Gminy Lubycza Królewska.

 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są
zgodne z prawdą,
 Oświadczam, że budynek na etapie realizacji projektu będzie oddany do użytkowania i nie zawiera wyrobów
azbestowych,
 Oświadczam, że budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub
powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 30% powierzchni
użytkowej lokalu/budynku,
 Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz w okresie
trwałości.

Miejscowość, data

Podpis wnioskodawcy

ANKIETA
Projekt pn. Wsparcie wykorzystania OZE, dla budynków indywidualnych
na terenie Gminy Lubycza Królewska

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w ankiecie do celów
związanych z procesem aplikacji oraz realizacji projektu odnawialnych źródeł energii w Gminie
Lubycza Królewska.
Data

Czytelny Podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubycza Królewska
reprezentowana przez Burmistrza Lubyczy Królewskiej, ul. Kolejowa 1, 22-680 Lubycza
Królewska.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych
osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 e-mail: iods@wp.pl
 tel.: 791 232 230
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Lubyczy Królewskiej - przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu dotyczącego

montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Lubycza Królewska.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Państwa dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawne lub
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (zgodnie
z art. 16 RODO) oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO).
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

profilowane.

