ANKIETA DOTYCZĄCA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA
DLA GMINY SZCZUROWA

Dane osoby zainteresowanej:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………...…
Adres zamieszkania ……………………………………………………….....................................
Telefon ………………………………………………………………………………..…………..
Typ własności (właściwe podkreślić):
Właściciel

Współwłaściciel

Pełnomocnik

Inne (jakie?)

Dane obiektu :


typ budynku ( murowany /drewniany) …………………………...……….……………



rok budowy ……………………………………………...……………………………..



powierzchnia budynku [ m2 ] ……………………………………………...…………..



budynek przed czy po termomodernizacji …………………...………………………...



stolarka okienna (stara / nowa) ……………………………………………...…………



ilość osób użytkujących obiekt …………………………………………………...……



zużycie energii elektrycznej dla obiektu w kWh (rok/miesiąc) ………………………

Dane źródła ciepła/kotłowni:


rodzaj paliwa (gaz, olej opałowy, węgiel, inne) ……………………...…………...……



producent kotła, rok budowy, montażu …………………………………………………
………………………………………………………………………….......................…



moc kotłowni (kW) ……………………………………………………………………..



pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej ( litry) …………………………………..



zużycie paliwa ( m3 , litry , tony/ miesiąc, rok ) ………………………………………..

Planowane działania:


zastosowanie kotła (C.O./ C.O. i C.W.U.) *Proszę wybrać właściwe
…………………..……………………………………………………………………….



zmiana rodzaju paliwa na (właściwe podkreślić):
 biomasa
 paliwa gazowe
 paliwa stałe (np. węgiel, drewno)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE.
L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
reprezentowana przez Wójta Gminy Szczurowa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
email: biuro@kancelariacygan.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: wszczęcia i prowadzenia postępowania
mającego na celu realizację Projektu dotyczącego wymiany kotłów.
4.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania dokumentacji określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisach archiwalnych.
5.Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim biorącym udział
w przygotowaniu i realizacji Projektu, w tym: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Małopolskiego.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani 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 Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym, nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Data: ………………………………

………………………………………………..
(podpis)

