
                                                                                                    Dominów, dnia ………………………………………… 

Imię i Nazwisko: …………………………..…………………..………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji : ………………………………..……….……………………………………………………………….……… 

Telefon: ………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………….…………………… 

 

Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania mikroinstalacji OZE 

1. Typ planowanej do montażu instalacji/mikroinstalacji OZE (należy zaznaczyć odpowiednio wybrane): 

         ogniwa fotowoltaiczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 1) 

         kolektory słoneczne (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 2) 

         kotły na biomasę (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 3) 

         pompy ciepła (w przypadku wyboru należy dołączyć ankietę nr 4) 

2. Miejsce montażu instalacji OZE (adres posesji, nr geodezyjny działki): ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

3. Tytuł prawny do władania nieruchomością: .………………………………………………………………………………………. 

Dodatkowe informacje: 

4. Roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym (liczba kWh): ……………………………………………………… 

5. Obecnie posiadane instalacje OZE: ..……………………………………………………………………………………………………. 

6. Liczba domowników zamieszkujących lokal mieszkalny: …………………………………………………………………….. 

7. Czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza? (TAK/NIE) ………………… 

 

………………………………… 

Czytelny podpis 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

1. Udostępnię nieruchomość przedstawicielom gminy Głusk oraz wykonawcom dla celów projektowych, 

montażu instalacji i eksploatacji urządzeń objętych projektem.  

2. Upoważniam gminę Głusk do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami administracji 

publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych związanych z inwestycją objętą projektem. 

3. Udostępnię nieruchomość na potrzeby realizacji działań kontrolnych przez gminę i inne instytucje 

zaangażowane w realizację inwestycji objętej projektem. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Głusk moich danych osobowych zawartych w 

deklaracji, na potrzeby realizacji projektu. 

5. Wyrażam zgodę na realizację inwestycji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz zobowiązuję 

się do utrzymania przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.  

 

………………………………… 

                                                                                                                                             Czytelny podpis 

 

 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, 
adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
s. 1 w celach udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej realizowanej 
przez Gminę Głusk.  

……………………………….. 

       (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Głusk (ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, 81 751 18 760).  
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu  z zakresu dofinansowania 
instalacji fotowoltaicznej, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych lub w przypadku nie wycofania zgody przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych, przez okres od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na 
okres 5 lat. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 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 Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa związanych z realizacją projektu dotyczącego instalacji 
fotowoltaicznej realizowanej przez Gminę Głusk 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

________________________ 

podpis   

 


