Ankieta danych do audytu uproszczonego
1 Dane formalne
1.1 Imię i Nazwisko
1.2 Adres beneficjenta
1.3 Adres nieruchomości
1.4 Numer telefonu
1.5 Adres e-mail
2 Dane nieruchomości
2.1 Technologia budowy
2.2 Powierzchnia użytkowa ogrzewana, m2
2.3 Liczba mieszkańców
3 Dostępne źródła paliw
3.1 Możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej [tak/nie]
3.2 Możliwość podłączenia do sieci gazowej [tak/nie]
4 Dane dotyczące źródła ogrzewania
4.1 Rodzaj urządzenia grzewczego, stosowane paliwo
4.2 Moc znamionowa [kW]
4.3 Źródło dodatkowe, moc
5 Dane dotyczące sposobu przygotowania ciepłej wody
5.1 Rodzaj urządzenia grzewczego
5.2 Moc znamionowa [kW]
5.3 Źródło dodatkowe, moc
6 Dane dotyczące zużycia paliw
6.1 Roczne zużycie paliwa na potrzeby ogrzewania [tona]
6.2 Roczne zużycie paliwa na potrzeby ciepłej wody [tona]
6.3 Sumaryczne roczne zużycie paliwa (w przypadku braku danych powyżej) [tona]
6.4 Dostępność faktur, rachunków (tak/nie)
7 Dane dotyczące modernizacji instalacji ogrzewczej

7.1 Montaż nowego kotła na biomasę [tak/nie]
7.2 Montaż nowego kotła gazowego [tak/nie]
7.3 Montaż pompy ciepła [tak/nie]
7.4 Montaż instalacji fotowoltaicznej [tak/nie]
7.5 Montaż ogrzewania elektrycznego [tak/nie]
7.6 Montaż kolektorów słonecznych [tak/nie]
7.7 Montaż innych niż wymienione odnawialnych źródeł energii (jakich)
8 Dane dotyczące modernizacji instalacji ciepłej wody
8.1 Montaż nowego kotła na biomasę [tak/nie]
8.2 Montaż nowego kotła gazowego [tak/nie]
8.3 Montaż pompy ciepła [tak/nie]
8.4 Montaż instalacji fotowoltaicznej [tak/nie]
8.5 Montaż ogrzewania elektrycznego [tak/nie]
8.6 Montaż innych niż wymienione odnawialnych źródeł energii (jakich)
9 Data sporządzenia ankiety
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie do celów związanych z
przyznaniem dofinansowania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uzyskania wsparcia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu modernizacji systemów
grzewczych i OZE.
- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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
- Cel przetwarzania danych: dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu modernizacji systemów
grzewczych i OZE.
- Administratorem danych jest Wójt Gminy Złotoryja, z siedzibą w Złotoryi, al. Miła 4, 59-500
Złotoryja;
- Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez email:
iod@zlotoryja.com.pl;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa lub
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla uzyskania dofinansowania;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r. poz. 217, ze zm.)
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
-Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
-Pani /Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
……………………………………………………..
podpis

