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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.234.2022 

 

 

  ……………………………………………. 
miejscowość, data 

 

 

                                                                  Wójt Gminy Dąbrowa 

                                                                                  ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56 

                                                       49-120 Dąbrowa 

 

WNIOSEK 

PROGRAM PRIORYTETOWY „CIEPŁE MIESZKANIE” 

Ja, niżej podpisany/a  

…………………………………………………………………………………………………….……,  

…………………………………………………………………………………………………….……, 

…………………………………………………………………………………………………….……, 

(imię i nazwisko, nr PESEL) 

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………….……,  

…………………………………………………………………………………………………….……, 

…………………………………………………………………………………………………….……, 
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail) 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/ką lokalu mieszkalnego zlokalizowanego pod adresem: 

 

……………………..…………………………………………………………………………………… 
(adres lokalu) 

oraz deklaruję chęć przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, mającego na celu 

poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
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Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z dokumentami określającymi zasady programu 

priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Dąbrowa 

danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, do celów ww. projektu. Potwierdzam 

zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

pozyskanych w deklaracji. 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinasowania 

 

 

  …………………………………………… 
czytelny podpis 

 

 

Załącznik do wniosku: 

1) Załącznik nr 1- dane dotyczące lokalu mieszkalnego 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 

(dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa z siedzibą w Dąbrowie  ul. Ks. Prof. Józefa  Sztonyka , 49-120 Dąbrowa. 

Przedstawiciel administratora danych: 

Nie dotyczy. 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Tynda iod@efigo.pl 

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu realizacji Programu będącego 

podstawą ubiegania się o dotację na realizację zadań objętych niniejszą deklaracją. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty złożenia deklaracji. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do przygotowania dokumentacji i wniosku o dofinasowanie w ramach programu 

priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez 

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
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