ANKIETA I DEKLARACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAKUPU I MONTAŻU INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNYCH

Do ankiety należy dołączyć zdjęcia dachu lub gruntu przewidzianego do montażu instalacji.
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu do kontaktu:

Adres e-mail:
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego (m 2)

Powierzchnia dachu (m2)
Czy w budynku przewidzianym do montażu instalacji
fotowoltaicznej wykonana jest instalacja odgromowa.

□ TAK

□ NIE

□ NIE WIEM

Czy budynek posiada instalację trójfazową?

□ TAK

□ NIE

□ NIE WIEM


Budynek:

Rodzaj budynku:






w budowie (termin zamieszkania ………………………..)
istniejący
mieszkalny
gospodarczy
mieszany

Czy uczestnik posiada
dokumentację techniczną dachu
(projekt, rzuty)

□ TAK

Rodzaj konstrukcji dachu







płaski
jednospadowy
dwuspadowy
czterospadowy (kopertowy)
złożony z wielu połaci

Kierunek usytuowani dachu

□ Wschód
□ Północ

Pochylenie dachu (o)

……………….

Rodzaj pokrycia dachu:







□ NIE

□ Zachód
□ Południe

dachówka
blacha
blachodachówka
papa
inny (napisać jaki) ………………………………………………………..

Czy budynek posiada już
instalację OZE




Rodzaj poddasza

□ Użytkowe

TAK : Jaką ………………………………………….
NIE

□ Nieużytkowe

Moc ………….. kW

Ocieplenie dachu

□ Ocieplony

Zainstalowana moc
przyłączeniowa (kW) (z umowy
zawartej z Zakładem
Energetycznym)
Ilość zużywanej energii
elektrycznej wyrażona w kWh (na
podstawie danych z faktury z
zakładu energetycznego)

Oczekiwana moc zainstalowana

Czy w planowanym pod instalację
budynku prowadzona jest
działalność gospodarcza lub
agroturystyka

□ Nieocieplony
……………………………………….. kW

Pierwsze półroczne

Drugie półroczne

…………………………… kWh

…………………………… kWh



2 kW



3 kW



4 kW



5 kW



6 kW



7 kW



8 kW



9 kW



Ponad 9 kW (napisać ile) ……………………………………..




TAK (wpisać jaka)………………………………………..
NIE

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Obryte, dn …………………………….
……………………………………
(data)
(podpis)
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż złożenie niniejszej Ankiety nie jest równoznaczne z gwarancją
otrzymania dofinansowania do montażu instalacji PV.

Obryte, dn …………………………….
(data)

……………………………………
(podpis)

Klauzula Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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, z późn. zm.), dalej RODO,
informuję, iż:
1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte, adres e-mail:
ugobryte@obryte.pl nr tel. 29 741 10 36.
2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Panu praw związanych z ich
przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@obryte.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Projekcie zakupu i montażu
instalacji fotowoltaicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na
podstawie zawartych umów powierzenia.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez
Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: ugobryte@obryte.pl lub poprzez złożenie ww.
oświadczenia w siedzibie Jednostki.
8. Informacje o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Projekcie zakupu i montażu instalacji
fotowoltaicznych.

