Załącznik do deklaracji udziału w programie priorytetowym PONE – edycja II realizowanego
za pośrednictwem Gminy Opoczno z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Łodzi

…………………….…………., dnia ……………………………………
Zgoda współwłaściciela/ współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie
inwestycji związanej z wymianą źródła ogrzewania
1. …………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko; adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)

2. …………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko; adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)

Ja/my

niżej

podpisana/podpisani,

współwłaściciel/współwłaściciele

nieruchomości położonej na działce numer ………………………., obręb ewidencyjny
………………..…………………, w miejscowości …………………………………………..………..,
przy ulicy ………………………………..……, numer

……………,

oświadczam/oświadczamy, że dobrowolnie wyrażam/wyrażamy zgodę na
likwidację w ww. nieruchomości starego źródła ciepła i wymianę na nowe
ekologiczne źródło ciepła w ramach dofinansowania do zakupu i montażu
ekologicznych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Opoczno w ramach
PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – edycja II.
Jednocześnie upoważniam/upoważniamy Pana/Panią ………………………………………
(Wnioskodawcę) legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym
seria/numer………………………………………….. wydanym przez ……………………………...
do podpisania umowy dofinansowania z Gminą Opoczno w moim/naszym
imieniu.
…………………………………………………………………………………………………………………………
(czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku zwanego RODO, wyrażam zgodę/wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych
zawartych w załączniku do deklaracji udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji – edycja II przez Gminę
Opoczno z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6, 26-300 Opoczno.

…………………………………………………............................................................................
(data i czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli)
Spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO , informuję że:
Zgodnie z art. 13. Ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 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 danych osobowych)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miejski w Opocznie jest Burmistrz Opoczna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno nr tel. + 48 44 7860100, email:
umopoczno@um.opoczno.pl;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Dariusz Badura te. + 48 44 7860166 email:
iod@um.opoczno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowanie przez Gminę Opoczno wniosku o
udzielenie dofinansowania zadania w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”
przyjętego Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 23.03.2018r rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Podstawa prawna:
Art. 30 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwała Rady Miejskiej
w Opocznie w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 2014 –
2020;
4. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, a w przypadku
otrzymania przez Gminę Opoczno dofinansowania, również przez okres trwałości zadani, tj. przez okres
nie krótszy niż 3 lat licząc od ostatecznego terminu na złożenie do Wojewódzkiego Funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozliczenia końcowego przez Gminę Opoczno;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych
gdy uzna Pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.- szczegółowe dane
pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
8. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych znajdują
się również na stronie www Administratora pod adresem www.bip.opoczno.pl/rodo
9. Podanie przez Panią /Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do opracowania przez Gminę
Opoczno wniosku o udzielenie dofinansowania zdania w ramach „programu Ograniczania Niskiej Emisji
– edycja II” przyjętego Uchwałą Nr 20/III/2018 z dnia 23.03.2018r rady nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła
ciepła.

…………………………………………………...........................................................................
(data i czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli)

