
 
 
 

 
 
 

Zgoda współwłaściciela/ współwłaścicieli* na wykonanie  
inwestycji związanej z wymianą źródła ogrzewania 

 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      (imię i nazwisko; adres zamieszkania) 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        (seria i numer dowodu osobistego) 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      (imię i nazwisko; adres zamieszkania) 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                        (seria i numer dowodu osobistego) 

 
Ja/my niżej podpisana(y)/podpisani, współwłaściciel/współwłaściciele* nieruchomości położonej na działce 

numer ………………………., obręb ewidencyjny ………………..…………………, w miejscowości 

…………………………………………..……….., numer ……………………,  

oświadczam/oświadczamy*, że dobrowolnie wyrażam/wyrażamy* zgodę na likwidację w ww. nieruchomości 

starego źródła ciepła i wymianę na nowe ekologiczne źródło ciepła w ramach dofinansowania kosztów inwestycji 

z zakresu 

wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji - edycja II. Jednocześnie upoważniam/upoważniamy* Pana/Panią……………………………… (Wnioskodawcę) 

legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym seria/numer………………………………………….. do podpisania 

umowy dofinansowania z Gminą Bełchatów w moim/naszym imieniu* 

                  1…………………………………………………                      2…………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli) 

*niepotrzebne skreślić 

 

III. KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „AD”, jest 
Gmina Bełchatów 
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów 
NIP 769-20-54-368 
REGON 590648215 
tel. 044 635-26-45 
e-mail : sekretariat@ugbelchatow.pl 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bełchatów jest: 
Krzysztof Iwański 
tel. 44 632-66-39 wew.43 e-mail: iod@ugbelchatow.pl 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2018

Wójta Gminy Bełchatów

z dnia 23 lipca 2018 r.
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3. AD przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez 
Panią/Pana niniejszego wniosku uczestnictwa w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy 
Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”.  
4. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji 
projektu w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy 
Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. 
Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy 
Bełchatów realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. 
 Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania - podaje dane dobrowolnie. 
1) Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości udziału w ww.  programie. 

2) Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD : 

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną dane, w związku ze 
złożeniem wniosku i realizacją projektu w „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów realizowanych            
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”, w szczególności WFOŚiGW w Łodzi, inne podmioty 
zaangażowane  przez Gminę w złożenie wniosku i realizację projektu, jak również podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne Urzędu Gminy Bełchatów, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu 
Gminy. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres ubiegania się o dofinansowanie, okres realizacji projektu,             
a następnie - zgodnie z przepisami o archiwizacji  dokumentów tj. Rozporządzeniem 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.  
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo – z zastrzeżeniem zapisów pkt 5): 
1) dostępu do swoich danych osobowych, 
2) sprostowania swoich danych osobowych, 
3) do żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
6) żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) lub art.     9 ust. 2 lit. a) RODO. 
 
........................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis) 
 
 
 
 
IV. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
W związku z chęcią udziału w programie pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów 
realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”, realizowanym za pośrednictwem 
Gminy Bełchatów             z udziałem dofinasowania z programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku (zgodnie                       
z rozporządzeniem 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), Dz. Urz. UE L 119                  
z 04.05.2016, str. 1). 
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Bełchatów; 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji 
projektu przez Gminę Bełchatów w ramach programu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na obszarze Gminy Bełchatów 
realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”; 
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3. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wymienionym wyżej w klauzuli 
informacyjnej, wyłącznie w celu złożenia wniosku o dofinansowanie  i realizacji projektu w ramach ww. 
programu; 
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości 
udziału w ww. programie; 
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 
6. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w niniejszym wniosku klauzulą informacyjną. 
 
 
........................................................................... 
(data i CZYTELNY podpis) 
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