ANKIETA INFORMACYJNA
GMINA MIECHÓW
Składanie ankiet na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów ul. Henryka Sienkiewicza 25

IMIĘ I NAZWISKO :
ADRES ZAMIESZKANIA:
ADRES MONTAŻU INSTALACJI:
TELEFON

E-MAIL

NUMER DZIAŁKI:

NUMER
KSIĘGI WIECZYSTEJ:

DEKLARACJA WYBORU ŹRÓDŁA
Jakie urządzenia OZE chcielibyście Państwo zainstalować w Waszym domu.
(zaznaczyć  właściwe pole)

 - instalacja solarna do podgrzewania wody
użytkowej

Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja:
 - 2 - 3 osoby
 - 4 - 5 osób
 - 6 i więcej (ilu .............)

UWAGA!!!
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu.
Alternatywnie w przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie.

INFORMACJE DOT. GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 - jednospadowy  - dwuspadowy
Rodzaj dachu:

 - wielospadowy
 - inny ……………………………
 - blachodachówka  - dachówka

Poszycie dachu:
Ogrzewanie podłogowe:
Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w okresie 1
miesiąca:

 - płaski

 - eternit  - papa

 - inne ……………………
 - Tak

 - Nie

.................................................... m

3

2

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:

........................... m

Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest:

 - działalność gospodarcza
 - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii na
działalność)
 - działalność rolnicza
 - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii na
działalność)
 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza

1.

Tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do podpisania umowy, to jest: prawo własności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety w związku z kwalifikacją do udziału w
projekcie pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

.............................................

PODPIS
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 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 (Dz. Urz. L 119) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miechów.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w ankiecie będą przetwarzane w celu kwalifikacji do udziału w projekcie, na podstawie wyrażonej zgody (art.6 ust. 1 lit. a
RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania w
związku z realizacja Projektu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom
publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług
teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; firmom realizującym Projekt 2) podmiotom lub organom
którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) pracownikom
Administratora.

