
nr wniosku...................... 
/nadaje Urząd/

Burmistrz Miasta i Gminy Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała

W N I O S E K
o dotację na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała

wymiany źródła ciepła 

1. Informacja o Wnioskodawcy:

- imię i nazwisko....................................................................................................................

- adres zamieszkania:

   ulica ............................................................... nr domu .........................................................

kod pocztowy ........................... miejscowość ........................................................................

nr telefonu ..............................................................................................................................

      PESEL.....................................................................................................................................

Numer dowodu osobistego ………………………………………………………………….

2. Lokalizacja planowanych prac:

    ulica ...........................................  nr domu .................. miejscowość ...............................

nr ewidencyjny działki .........................  budynek/lokal* zamieszkuję od.....................roku.

Powierzchnia obiektu wynosi :...............................................m2.

3. Charakterystyka prac:

–  planowane nowe źródło ciepła oraz jego moc znamionowa (kW) ...................................

 ......................................................................................................................................................

-  stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc znamionowa kotła w kW):   

....................................................................................................................................................

4. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (miesiąc): ………………………

5.  Oświadczam,  że  zapoznałem/(am)  się  z  „Regulaminem  udzielenia  dotacji  na
dofinansowanie  ze  środków  budżetu  Gminy  Skała  wymiany  źródeł  ciepła  w  budynkach
mieszkalnych położonych na terenie gminy Skała” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

6. Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego :

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



7. Załączniki (wpisać zgodnie z wymogami § 3 ust. 6 Regulaminu):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8. Zobowiązuję się do udostępnienia budynku w celu weryfikacji danych zawartych we 
wniosku przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skała. 

9.  Dofinansowanie  nie  dotyczy/dotyczy  nieruchomości *,  na  której  jest  prowadzona/
zarejestrowana działalność gospodarcza.

.............................................. dnia ...............................

    .......................................................
                                                       podpis Wnioskodawcy

* właściwe zaznaczyć

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam* do zawarcia umowy o udzielnie dofinansowania

..…………………
                                                                                                                                 (data oraz pieczęć i podpis
                                                                                                                                      osoby upoważnionej)



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skała, Urząd Miasta i Gminy Skała z siedzibą w
Skale, ul. Rynek 29, kod pocztowy 32-043 Skała, e-mail: skala@skala.pl, tel. 12 389 10 98, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

Inspektor ochrony danych
Administrator  Danych  Osobowych  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych  (IODO)  Pana  Pawła
Chochół,  z  którym  można  się  skontaktować  za  pomocą  poczty  elektronicznej  pisząc  na  adres  e-mail:
iod@skala.pl     lub tradycyjnie wysyłając pismo na adres urzędu z dopiskiem IODO

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych odbywać się  będzie  na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO i
wyłącznie w celu realizacji programu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Skała
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skała.  

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  projektu  a  także  do  końca  terminu
oznaczonego, jako okres trwałości projektu, który wynosi 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz
Gminy  Skała.  Ponadto  dane  osobowe  uzyskane  w  toku  realizacji  programu  będą  stanowić  dokumentację
archiwalną kat. A i w świetle art. 5 ust.1 lit. e) RODO będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w
interesie publicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz
prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych  Osobowych,  gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, jedynie w celu, w jakim zostały one zebrane, w
celu  potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia,  monitoringu,  kontroli  i
sprawozdawczości.  Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  kontrole  w
ramach powyższego programu.

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska mogą zostać udostępnione innym osobom fizycznym i
prawnym w celu realizacji złożonego przez nie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  z  przedłożoną  mi  powyżej  klauzulą  informacyjną  o  przetwarzaniu  moich
danych osobowych w  związku z realizacją programu  udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu
Gminy Skała wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skała. 

Skała, dn. ……………………………….
……………………………………………….

(czytelny podpis)

mailto:iod@skala.pl

