
 
Załącznik nr 2 do Zgłoszenia przyznania grantu w ramach naboru do projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów 

poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych”  
 

  ………………………………….... 
  Miejscowość i data 

Oświadczenie 

 

I. Dane osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu: 

…………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko, PESEL 

…………………………………………………………………………….. 
Adres, telefon 

 

II. Zgoda osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu  

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
adres lokalu, w którym miałaby zostać wykonana wymiana kotła/pieca 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wymianę kotła/pieca w lokalu, którego dotyczy 

przedmiotowe oświadczenie, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania wsparcia na wymianę 

kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w 

Gminie Sianów poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 

Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Dodatkowo oświadczam, iż jestem 

świadomy, iż warunkiem skorzystania z dofinansowania w ramach przedmiotowego programu jest 

konieczność dysponowania nieruchomością od momentu złożenia zgłoszenia o przyznanie grantu do 

zakończenia okresu trwałości, tj. 5 lat, licząc od daty złożenia rozliczenia oraz oświadczam jednocześnie, iż 

przez okres ten będę pozostawał dysponentem nieruchomości. 

…………………………………………………………………………….. 
Podpis osoby mającej prawo do lokalu 

III. Dane osoby, której dotyczy zgoda: 

…………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko, PESEL 

…………………………………………………………………………….. 
Adres 

IV. Oświadczenie osoby, której dotyczy zgoda  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

…………………………………………………………………………….. 
 Podpis osoby, której dotyczy zgoda 

V. Zgoda osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę* / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu przyznania grantu w 

ramach naboru Gminy Sianów w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów 

poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

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 z 04.05.2016 

r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO” . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z 

obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, z siedzibą w Urzędzie Gminy i 

Miasta w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30. 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej: 

daneosobowe@sianow.pl, 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.  

III. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, 

określonego przepisami prawa ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. – o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. 

a, c, 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) RODO. Celem przetwarzania danych jest 

udzielenie wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem z projektu „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza w Gminie Sianów  poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14. 

IV. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa.  

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

VI. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści 

swoich danych osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada 

Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  

VII. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie 

wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  

VIII. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

IX. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia do projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa II -Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie  2.14 -Poprawa  jakości  powietrza –Zachodniopomorski  

Program Antysmogowy 

X. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Sianów, dnia ……………………..   ………………………………………………………………………… 

Podpis osoby mającej prawo do lokalu 

 

*niepotrzebne skreślić 


