
Załącznik  nr 1 do  Regulaminu 
               „PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI  NA TERENIE GMINY BRZESZCZE – etap III”

                      
 Brzeszcze, dn. ….……………………….

Adres inwestycji:

………………………………………...
                           imię nazwisko

…………………………………
                                 adres

…………………………………                                                     
                               nr  telefonu                                                                                                                    

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres inwestycji: 
…………………………………………………………………………………………………………………….....
………………..……………………………………………………………………………………...........................
………………..……………………………………………………………………………………...........................

Formularz 
potwierdzający chęć udziału 

w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze - etap III

Potwierdzam udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2018, zgodnie z ankietą złożoną

w dniu …............................... .

Posiadam kocioł*/inne źródło ciepła* ………………..………………………. o mocy………. kW 

Planuję zamontować kondensacyjny kocioł gazowy o mocy ok .    ……………   kW.  

W  lokalu,  w  którym  realizowana  będzie  inwestycja,  jest  dopuszczona  do  użytkowania  instalacja

gazowa:  TAK / NIE.

Informacje dodatkowe: 

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem " Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na  terenie  Gminy  Brzeszcze  –  etap  III",   akceptuję  jego  treść  oraz  zobowiązuję  się  do
wypełniania jego zapisów.

……………………………………………….
                                                                                                                  podpis

 * podać rodzaj kotła np.: węglowy lub inny (np. piece kaflowe) – zgodnie ze stanem faktycznym



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Brzeszcz  z  siedzibą  przy  ul.  Kościelnej  4,
32 – 620 Brzeszcze;

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,  można się z nim kontaktować poprzez e-mail:
iod@um.brzeszcze.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wzięcia udziału w Programie Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Brzeszcze – etap III;

3. podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  a)  i  zgodnie  z  treścią  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia całości programu;
6. Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu  do treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału programie;

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych  osobowych  Pana/i  dotyczących  naruszałoby  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie  przez  Pana/i  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Jest  warunkiem  złożenia  i  rozpatrzenia
składanego formularza. Formularz bez podanych danych nie zostanie rozpatrzony.

9. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

                                                         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w formularzu zgłoszeniowym PONE
w celu  wzięcia  udziału  w „Programie  Ograniczenia  Niskiej  Emisji  na  terenie  Gminy Brzeszcze  –  etap  III”
realizowanym przez Burmistrza Brzeszcz, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam ,że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie.

……………………………………………….
                                                                                                          podpis


