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Stary Sącz,………………………………

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA

WNIOSEK

o podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła

1. Dane wnioskodawcy

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

PESEL…………………………………………………………………………………………..……....

adres zamieszkania………………………………………………………………………………...……

telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………...

e-mail…………………………………………………………………………………………………...

2. Oznaczenie nieruchomości, na której planuje się wymianę źródła ciepła

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

numer działki (ek) ewidencyjnej (ych)…………………………………………………………..…….

tytuł do nieruchomości…………………………………………………………………………..…….

numer księgi wieczystej…………………………………………………..……………………..……..

3. Dane dotyczące inwestycji

rodzaj istniejącego (starego) źródła ciepła .............................................................................................

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

rodzaj planowanego źródła ciepła : gazowe/ biomasowe o podwyższonym standardzie*

powierzchnia budynku…………………………………………….……………………………………

szacunkowy koszt inwestycji……………………………………..……………………………….……

4. Numer konta bankowego

nazwa banku …………………………………………………………………………………...……...

właściciel konta bankowego …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………

(czytelny podpis)



* niepotrzebne skreślić

Załączniki:*

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie
realizowana inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej lub elektroniczny numer księgi wieczystej),

2) zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji w przypadku współwłasności,

3) dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością/lokalem, w którym realizowana będzie
inwestycja, dokument potwierdzający prawo do wykonania inwestycji w przypadku prawa do
nieruchomości wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,

4) dowód posiadania samoistnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

5) oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości nowego źródła ciepła przez 5 lat
w przypadku wypowiedzenia umowy najmu - w przypadku władania budynkiem na podstawie stosunku
zobowiązaniowego,

6) oświadczenie o braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej - dotyczy montażu kotła na paliwa stałe,

7) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
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Stary Sącz, ....................................

..........................................................
(imię i nazwisko)

..........................................................
(adres)

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………… zgodnie z art. 7
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 (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.) wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych, zebranych w celu/celach:
realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy, zawarcia i realizacji
umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego (jeśli takie się
pojawią) w ramach regulaminu udzielania dotacji do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych
palenisk i kotłów węglowych stanowiącego załącznik do uchwały nr IX/158/2019 Rady Miejskiej
w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r.

…………………………………………..

(czytelny podpis)

*udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzane danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego

dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W GMINIE STARY SĄCZ UZYSKANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza
Starego Sącza, adres siedziby: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. Gmina Stary Sącz jest jednostką
samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.

2. Z administratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie - email:
gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: +48 18 446 02 70, pisemnie na
adres siedziby administratora.
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3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych,
elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl; listownie na podany w pkt 1 adres,
telefonicznie: 786 917 353.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a. art.6 ust.1 lit a) RODO, tj. zgoda wyrażona w celu/celach realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem

wniosku o zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów prawa cywilnego (jeśli takie się pojawią) w ramach regulaminu udzielania dotacji do wymiany
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych stanowiącego załącznik do uchwały
nr IX/158/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2019 r.

b. art.6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
w szczególności z przepisów dot. archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym wyżej celu/celach odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym:

a. organy państwowe – RIO w przypadku kontroli, Sąd, Policja, WIOŚ;

b. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

c. banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d. podmioty wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy
zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane, a następnie archiwizowane na podstawie przepisów prawa, przez okres nie dłuższy niż: przechowywane
wieczyście.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wyłącznie na zasadach
określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa).

8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art.9 ust.2 lit a) RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej.

10.W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie
oraz nie będą tworzone żadne profile.

Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
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