
 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu naboru uzupełniającego w projekcie pn. 

„Zielona jura -  wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona” 

 

 

Ankieta weryfikacyjna  

udziału w projekcie Odnawialnych Źródeł Energii 

 

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY DRUKOWANYMI LITERAMI 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem zainteresowany montażem:    

kolektory słoneczne                ogniwa fotowoltaiczne 

kocioł na pellet               pompa ciepła do c.w.u    

1. Rodzaj budynku:         wolnostojący               szeregowiec            bliźniak  wielorodzinny 

2. Rok budowy ................................................... 

3. Rodzaj ogrzewania c.o. 

piec węglowy 

piec na drewno, pellet itp. 

piec olejowy 

ogrzewanie elektryczne 

piec na gaz sieciowy 

piec na gaz płynny - LPG 

pompa ciepła 

Inne (proszę podać jakie)            

…………………………………………….. 

4. Wiek kotła w latach .............................................................................................. 

5. Zużycie ciepłej wody użytkowej m3/rok ................................................................. 

6. Zużycie opału ton/rok lub m3/rok lub kWh/rok ....................................................... 

7. Zużycie energii elektrycznej kWh/rok .................................................................... 

8. Ilość osób zamieszkałych ....................................................................................... 



 

9. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

 piec na gaz sieciowy 

 piec na węgiel /miał /koks /drewno 

 piec olejowy 

 piec na gaz płynny - LPG 

            elektrycznie np. bojler, podgrzewacz przepływowy 

            kolektory słoneczne (solary) 

            pompa ciepła 

            inne (proszę podać jakie) ………………………………… 

10. Stan termoizolacyjny budynku 

a) rodzaj okien          PCV               drewniane            inne ……………………………… 

 
 

b) ocieplenie ścian          tak                 nie         rodzaj ocieplenia  ………………………… 

 
 

c) ocieplenie dachu /stropu          tak                 nie         rodzaj ocieplenia  ……………………… 

Czy planuje Pan/Pani jakieś prace termomodernizacyjne:    tak  nie 

Jeśli tak, jakie to prace ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

11. Czy posiada Pan/Pani zarejestrowane 

gospodarstwo rolne na terenie gminy? 

tak 

nie 

 

12. Czy posiada Pan/Pani samochód osobowy? 

tak 

nie 



 
13. Typ pieca używanego do przygotowania posiłków 

                        węglowy                         na drewno 

gazowy        elektryczny    

inne (proszę podać jakie) ……………………………………… 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje odpowiadają stanowi  faktycznemu i są prawdziwe.                

                

………………………………………………………………………… 

                                                                                               (data i podpis)   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszonych w ankiecie weryfikacyjnej do 

projektu przez Gminę Przyrów, z siedzibą w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 7, w celu realizacji projektu 

pn. „Zielona jura -  wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”.    Wyrażam 

zgodę na udostępnianie danych podmiotom trzecim biorącym czynny udział w realizacji projektu pn. „Zielona 

jura - wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona”.                                                                               

 

…………………………………………… 

                                                                                                             podpis Wnioskodawcy   

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r.  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 – RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. 

Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta Gminy 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl   

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

− udziału w projekcie pn. „Zielona jura -  wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa 

Zielona” na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (tj. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. b (tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 

ust. 1 lit. e (tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi). 

− w pozostałych przypadkach dane mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa 

dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy  

z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje 

okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do 

realizacji obowiązku lub usługi  

5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, 

czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy 

oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje 

mailto:iod@przyrow.pl


 

niepodania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu 

określonego w pkt. 3. 

6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel 

przetwarzania 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

− podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych  

− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa (np. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych  

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej 

zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy 

organizacji międzynarodowych  

12. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje 

profilowania. 

 


