Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Zakopane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz
poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji-paliwa stałe-SPR, w ramach – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne oraz sposobu
jej rozliczenia i sposobu kontroli realizacji zadania.

OŚWIADCZENIE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA LUB WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O UDZIELENIU
ZGODY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ O POSIADANIU WIEDZY CO DO
RODZAJU PLANOWANYCH PRAC
Należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami

Zakopane, dnia ..............................
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….
Nr PESEL: ………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że będąc • współwłaścicielem / • właścicielem/ nieruchomości
położonej w Zakopanem ul. …………………................................................, wyrażam zgodę
na realizację inwestycji Panu / Pani:
…………..............................................................................
ubiegającemu/ej się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe, na nowe
źródło ciepła (zaznacz):
• geotermalne
• gazowe
• pompa ciepła,
• kocioł na biomasę -pelet
• kocioł na biomasę -drewno kawałkowe
• kocioł na ekogroszek
oraz na przebudowę wewnętrznej instalacji i wykonanie termomodernizacji (jeżeli jest
wymagana). Posiadam wszelką wiedzę co do rodzaju wyżej wymienionych planowanych
prac.
Zapoznałem/am się z regulaminem, określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy na realizację wyżej wymienionego projektu, przyjętym Uchwałą nr IV/31/2018 z dnia
28 grudnia 2018 roku. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dotacji na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania nieruchomości mieszkalnej będącej moją współwłasnością w
całości na rzecz Pani/Pana……………………………………………………………………….

…….……………………
(czytelny podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie
z Rozporządzeniem 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, w celach koniecznych do
ubiegania się o dotację w programie wymian starych źródeł ciepła w Gminie Miasto Zakopane w ramach
Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020. Zgoda jest dobrowolna i jest konieczna do zawarcia umowy na udzielenie dotacji.
Prawa wnioskodawcy i obowiązki administratora danych wskazano w Informacji dotyczącej
przetwarzania danych osobowych znajdującej się w niniejszym Regulaminie.
….........................................................................
(czytelny podpis współwłaściciela)
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych wnioskodawcy lub inwestora jest Gmina Miasta Zakopane –
Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane.
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych urzędu jest możliwy poprzez adres emailowy: iod@zakopane.eu, telefon: 18 20 20 491.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wnioskodawcy / inwestora na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy / inwestora
stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 3, a po tym czasie przez czas trwania trwałości projektu oraz przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawcy / inwestora przysługują
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z wnioskodawcy / inwestora szczególną sytuacją, w
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6. Wnioskodawca / inwestor Ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy / inwestora naruszałoby
przepisy ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych
osobowych są wymogi ustawowe lub wymogi niniejszego Regulaminu.
8. Dane wnioskodawcy / inwestora mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

