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Załącznik nr 1  

do Regulaminu 

 
 

W NIOSEK  
o włączenie do „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec” 

 

 
Dane Wnioskodawcy:  

Nazwisko i imię…………………..…………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………..           

nr telefonu (fakultatywnie)……………………………… ……….................................................... 

Adres obiektu budowlanego, w którym planowana jest modernizacja: 

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

Księga Wieczysta nr ……………………………………………………………………………...…… 

nr działki …………………………………..… obręb .....................................................................  

Stare źródło ciepła: rok produkcji ……………… paliwo ………………..…………………………. 

 

Lp. 
Paliwo wykorzystywane po modernizacji  

 

Wybór: 

TAK NIE 

1 Paliwo stałe   

2 Gaz   

3 Biomasa   

4 Pompa ciepła   

5 Olej   

6 Ogrzewanie elektryczne   

 
 
Przewidywany termin realizacji …………………………………………….. 
 
 
Ponadto oświadczam, że: 

1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z 

art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

2. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania 

ekologicznego źródła ciepła. 

3. W przypadku niezakwalifikowania na deklarowany rok wyrażam zgodę na przesunięcie terminu realizacji 

inwestycji na rok następny. 

 

Informujemy, że: 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 
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Rudziniec, kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel.     

32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1; 

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec 

umowy; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Programu; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwałości projektu, 

7) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pan/Pani 

danych możemy odmówić zawarcia umowy; 

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.    

 

 

 

 

 

…………………………………. 
    (czytelny podpis)           
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