Formularz zgłoszeniowy
„Zachodniopomorski Program Antysmogowy”

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców Gminy Postomino wyrażających chęć wzięcia udziału
w programie likwidacji/wymiany pieców i kotłów węglowych i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub
montaż nowego źródła ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 2.14 –
Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

1. Adres posesji……………………….………………...........................................................................................
2. Nr działki ewidencyjnej ........................................................
3. Obręb ewidencyjny ..............................................................
4. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwe):


Budynek mieszkalny jednorodzinny

□



Budynek mieszkalny wielorodzinnny

□

5. Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (uzupełnić właściwe):
Piec węglowy: rok produkcji ….……................. klasa ……………...... moc (kW) ......................................
Kocioł węglowy: rok produkcji ................................. klasa ....................... moc (kW) ...........................
Piec kaflowy: ilość sztuk ..........................................
6. Aktualne zużycie węgla (tonach/rok) .......................................................................

……………………………..
Data

……………………………..
Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Postomino reprezentowana przez Wójta
Gminy Postomino – Urząd Gminy Postomino, 76-113 Postomino 30, e-mail:
sekretariat@postomino.pl
2.
W Urzędzie Gminy Postomino został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych : Kancelaria
Radcy Prawnego Rafał Kuligowski (mail. biuro@rk.slupsk.pl).
3.
Pani/Pana dane osobowe i dane dotyczące obiektu będą przetwarzane w celu przygotowania
i realizacji projektu, zgodnie z art.6 ust 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je
pozyskaliśmy, a później przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

6.
Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje
skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania
zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem
pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
8.
Ponadto informujemy, że w Urzędzie Gminy Postomino nie przetwarza się danych
osobowych w trybie zautomatyzowanym.

