nr deklaracji ………………

……………………………………………
miejscowość, data

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a
imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,
adres zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
nr telefonu, adres e-mail

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką lokalu/ budynku mieszkalnego zlokalizowanego:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,
adres budynku / lokalu

oraz deklaruję chęć przystąpienia do projektu podejmowanego przez Urząd Miejski w Dobrodzieniu,
Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień mającego na celu pozyskanie dofnansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację
wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny: pompa ciepła/kocioł
na biomasę/ekogroszek spełniający wymagania 5 klasy oraz Ekoprojektu/ogrzewanie
gazowe/ogrzewanie olejowe/ogrzewanie elektryczne/podłączenie do sieci ciepłowniczej (podkreślić
wybrane źródło).
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oceny energetycznej budynku/lokalu objętego wymianą.
W przypadku niespełnienia minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku zgodnie ze
Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej budynku w ramach działania
5.5 Ochrona powietrza, dokonam niezbędnych inwestycji aby ten poziom osiągnąć przed wymianą
źródła ciepła. W przypadku otrzymania dofnansowania, zobowiążę się do likwidacji starego kotła
oraz użytkowania wyłącznie dofnansowanego systemu ogrzewania przez minimum 5 lat.
Wyrażam zgodę na:
Nie wyrażam zgody na:
przetwarzanie przez Burmistrza Dobrodzienia, Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1,
46-380 Dobrodzień danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, do celów realizacji ww. projektu.
Wyrażenie zgody jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO od Administratora
Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości.

…….………...……………….……………………
data i czytelny podpis

Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.
Projekt opracowany przez Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o. e-mail: biuro@oczp.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobrodzienia z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@dobrodzien.pl, tel. 34 3575 100
adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu
realizacji Programu będącego podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych niniejszą deklaracją.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia deklaracji.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ujęcia zadania we wniosku o dofnasowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014 – 2020, Działanie 5.5. Ochrona powietrza, na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zmianę systemu ogrzewania
na ekologiczny, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości pozyskania dotacji z przedmiotowego Programu.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, proflowanie:
Nie dotyczy
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