Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE
(właściwe podkreślić)

I.

Dane Uczestnika projektu; adres, pod którym będzie zlokalizowana inwestycja

Imię*
Nazwisko*
Nr telefonu*
Adres e-mail
Kod pocztowy, miejscowość*
Ulica, nr domu*

I.

Dane dot. budynku

Rodzaj budynku mieszkalnego*

Wolnostojący,

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest
zarejestrowana działalność gospodarcza
/agroturystyczna/rolnicza?*

a) Tak

b) Nie

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest
prowadzona działalność gospodarcza
/agroturystyczna/rolnicza?*

a) Tak

b) Nie

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem
konserwatora zabytków*

a) Tak

b) Nie

Rodzaj instalacji OZE*

a) Fotowoltaika,

W wypadku wyboru większej liczby instalacji
należy wpisać, która jest preferowana.

b) Kolektory słoneczne,

W trakcie przygotowywania Projektu może
bowiem okazać się, iż nie wystarczy środków
na realizację większej ilości instalacji w danym
gospodarstwie domowym.

bliźniak,

zabudowa szeregowa

c) Pompa ciepła c.w.u,
d) Pompa ciepła c.o. + c.w.u.,
e) Kocioł na biomasę (pellet),
Instalacja preferowana to
instalacja………………………………………………………

Zużycie energii w 2019 roku
Zużycie wody w 2019 roku
Liczba osób stale zamieszkałych w budynku
Czy w budynku jest stały dostęp do internetu

a) Tak

b) Nie

Wifi

a) Tak

b) Nie

II.
a)

Dane dot. montażu instalacji OZE
Instalacja fotowoltaiczna

Proponowane miejsce montażu paneli PV

a) dach budynku mieszkalnego,
b) elewacja budynku mieszkalnego,
c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku
mieszkalnego,
d) dach garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do
budynku mieszkalnego,
f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
g) grunt,
h) taras budynku mieszkalnego.

Proponowane miejsce montażu inwertera

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ………………………………..

Instalacja wewnątrz budynku

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

Preferowana instalacja fotowoltaiczna

b)

Instalacja solarna

Proponowane miejsce montażu kolektorów
słonecznych

a) dach budynku mieszkalnego,
b) elewacja budynku mieszkalnego,
c) dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku
mieszkalnego,
d) dach garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
e) elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do
budynku mieszkalnego,
f) elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego,
g) grunt,
h) taras budynku mieszkalnego.

Proponowane miejsce montażu zbiornika

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ………………………………..

Sposób przygotowania c.w.u.*

a) Gaz
b) Olej
c) Węgiel
d) Ekogroszek

c)

e) Miał
f) Energia Elektryczna
g) Inne, jakie? ……………………

Pompa ciepła c.w.u.

Proponowane miejsce montażu pompy

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne ………………………………..

Sposób przygotowania c.w.u.*

a) Gaz
b) Olej
c) Węgiel
d) Ekogroszek

d)

e) Miał
f) Energia Elektryczna
g) Inne, jakie? ……………………

Pompa ciepła c.o. + c.w.u. + e) kocioł na biomasę (pellet)

Czy jest posiadany dokument określający
zapotrzebowanie budynku w ciepło*

a) Tak

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej*

a) Gazowa
b) Elektryczna
c) Węglowa
d) Inna, jaka? …………………………………………………

Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę /
zasobnika pompy ciepła

a) Kotłownia
b) Piwnica
c) Inne, jakie? ………………………………………………..

…………………………….…….
Data

b) Nie

……….……………………….…
Podpis

Ochrona danych osobowych
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez Urząd Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693
Krupski Młyn w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że
przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krupski Młyn, Adres: ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn; kontakt mailowy:
gmina@bip.krupskimlyn.pl, kontakt telefoniczny: 32 285 70 16; 2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy pracuje w budynku Urzędu Gminy
Krupski Młyn przy ulicy Krasickiego 9, pokój nr 23; kontakt mailowy: gwozdz@krupskimlyn.pl kontakt telefoniczny: 32 285 70 16.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji projektu partnerskiego pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska
naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary,
Sośnicowice, Tworóg" na podstawie Pani/Pana zgody uzyskanej na podstawie art 6. ust. 1 lit. a, 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
Odbiorcą Pana danych może być/będzie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Dane osobowe mieszkańca będą przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego
2014-2020, Ministerstwu Rozwoju oraz Wykonawcom wyłonionym w ramach projektu. Przekazanie danych może mieć również miejsce np. w sytuacji
potrzeby konsultacji z podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą podatkowym, adwokatem lub
radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania prawidłowości dokumentacji przed stosownymi publicznymi instytucjami
kontrolnymi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji
Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego
na wstępie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale konsekwencją niepodania ich będzie brak
możliwości wzięcia udziału w projekcie.
Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy
wobec nich profilowania.

…………………………….…….
Data

……….……………………….…
Podpis

