Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
dotycząca wymiany źródeł ciepła dla Gminy Ośw ięcim
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, na
Dzienniku Podawczym (pokój nr 10A).
Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji do skorzystania z dotacji. Ankieta ma na celu
zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego na zakup i montaż
ekologicznych źródeł energii.
DANE IDENTYFIKACYJNE:
Nazwisko:

Imię:
Adres korespondencyjny:
Telefon

Adres e-mail:
ŹRÓDŁO CIEPŁA
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:

□ kocioł węglowy

□ kocioł gazowy

□ ogrzewanie elektryczne

□ kocioł olejowy

□ kocioł na biomasę

□ pompa ciepła – rodzaj ……………………..
Dane zainstalowanego (starego) źródła ciepła:

Rodzaj kotła (np. węglowy, gazowy):
Moc kotła:
Rok produkcji / rozpoczęcia użytkowania:
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:
ulica i nr budynku:

Miejscowość:

□ własność

□ współwłasność

Tytuł prawny:
□ użytkowanie
wieczyste

□ najem

□ inny (jaki) –
………………

Rok oddania do użytkowania:
Kubatura / powierzchnia użytkowa budynku:
Czy budynek został ocieplony:
□ Tak

□ Nie

□ Nie, ale planuję jego termomodernizację

Jeśli wybrano „Tak” jaka jest grubość ocieplenia:
□ do 5 cm

□ do 10 cm

□ do 15 cm

□ powyżej 15 cm

Czy budynek ma wykonane ocieplenie dachu/stropodachu
□ Tak

□ Nie

□ Nie, ale planuję jego ocieplenie

Czy budynek ma wykonaną wymianę stolarki okiennej
□ Tak

□ Nie

□ Nie, ale planuję wymianę

PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ:
Data, czytelny podpis (imię i nazwisko):

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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 roku (Dz.
Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) Wójt Gminy Oświęcim informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Oświęcim jest: Robert Dziuba, r.dziuba@gminaoswiecim.pl, tel.
33 844-95-35.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji projektu „Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych
na terenie gminy Oświęcim – paliwa stałe” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.
5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
7. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie odrębnych przepisów.
8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane,
nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych.
10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest równoznaczne
z wycofaniem niniejszego wniosku.
11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ ANKIETĘ:
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy
Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim oraz podmioty przez niego upoważnione, w zakresie wymaganym do
rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy od dofinansowanie
do wymiany źródła ciepła, w celu realizacji projektu „Wymiana niskosprawnych źródeł grzewczych
w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Oświęcim – paliwa stałe”.
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi powyżej klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Data, czytelny podpis (imię i nazwisko):

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Wszelkich informacji na temat dotacji do wymiany pieców udziela ekodoradca Gminy Oświęcim,
ul. Zamkowa 12 w Oświęcimiu, pokój nr 26, nr tel.: 33 844 95 66, adres e-mail:
z.noworyta@gminaoswiecim.pl.

