Zebrzydowice, dnia .................................
Wnioskodawca :
...........................................................
(imię i nazwisko )

...........................................................
( ulica, numer domu / mieszkania )

............................................................
(kod pocztowy, miejscowość )

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie
Gminy Zebrzydowie, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, tel. + 48 32 475 51 00, adres email: ug@zebrzydowice.pl.
2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do
wymiany źródła ciepła.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie podjętej uchwały Nr XXVIII/284/17 z dnia 31
sierpnia 2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany
istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/ lokalach
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice zmienionego uchwałą
Nr XXXII/345/18 z dnia 22 marca 2018r.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości realizacji sprawy.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w pkt 2 oraz w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego
prawa.
6. Przysługuje Panu/Pani możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych /Osobowych iod@zebrzydowice.pl.

……………………………………….
(podpis)

.

Zebrzydowice, dn……………………..
………………………………………
(Imię, nazwisko Wnioskodawcy)
………………………………………
(Adres Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1 KK za składanie
fałszywych zeznań, oświadczam, że przy planowanej wymianie istniejących źródeł ciepła
dofinansowanej z budżetu gminy nie będę korzystał z innych źródeł dofinansowania
zewnętrznego pochodzącego ze środków publicznych ( WFOŚ i GW, NFOŚ i GW, inne).

......................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Pouczenie
Zgodnie z art.233 §1 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

