SŁONECZNY LUBLINIEC – 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie naboru uzupełniającego do Programu pn. „ Słoneczny Lubliniec”

ANKIETA naboru uzupełniającego
Uwaga: Złożenie ankiety we wskazanym terminie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do Programu
(warunkiem koniecznym będą możliwości techniczne montażu instalacji oraz kryteria formalne naboru)
Deklaruję udział w projekcie w zakresie zakupu i montażu ( proszę wybrać jeden z wariantów):
 INSTALACJI SOLARNEJ
 INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
1. Dane osobowe Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)
1.1. Imię i nazwisko .........................…...........................................................................................
1.2. Adres zamieszkania...........................…...................................................................................
1.3. Adres instalacji...........................…...........................................................................................
1.4. Numer telefonu...........................…..........................................................................................
1.5. Adres e-mail...........................…...............................................................................................
2. Potwierdzam uczestnictwo w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE na budynku mieszkalnym, do którego posiadam
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste).
2.1. Numer ewidencyjny działki:…............................…...................................................................
2.2. Numer księgi wieczystej lub postanowienia sądu:....................................................................
3. Dane dotyczące obiektu, na którym ma zostać zamontowana instalacja.
3.1. Powierzchnia użytkowa budynku:

do 300m²

powyżej 300m²

budynek poddany termomodernizacji

3.2. Rodzaj dachu:
płaski

jednospadowy

dwuspadowy

czterospadowy

wielopołaciowy

3.3. Orientacja połaci dachowej, na której będą instalowane kolektory słoneczne/panele fotowoltaiczne:
południowa

południowo-wschodnia

południowo-zachodnia

3.4. Przybliżony kąt nachylenia połaci dachowej: …........... stopni
3.5. Rodzaj pokrycia dachu:
blachodachówka

dachówka ceramiczna

blacha trapezowa

papa

inny (wpisać jaki):…….........

3.6 Miejsce montażu instalacji:
dach budynku mieszkalnego
budynku gospodarczego

elewacja budynku mieszkalnego

na gruncie

dach budynku gospodarczego

wacja

inne (wpisać jakie):…….........

3.7. Sposób ogrzewania budynku i zaopatrzenia w energię elektryczną:
kocioł węglowy

kocioł gazowy jednofunkcyjny

kocioł gazowy dwufunkcyjny

inne: ……………......

Ilość zużywanego ww. nośnika/paliwa:……………………………………….rocznie
Ilość zużywanej energii elektrycznej:……………………………………[kWh] ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną za
2020 rok)
Ilość faz:………………………………………………………………... ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną za 2020 rok)
Moc umowna ( przyłączeniowa):………………………………………..[kW] ( w oparciu o rachunki za energię elektryczną za 2020
Nie
3.8. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej ( instalacja solarna):
przepływowy podgrzewacz wody elektryczny
centralnie w kotle-bojler (paliwo stałe)

przepływowy podgrzewacz wody gazowy

terma gazowa (pojemnościowa)

terma elektryczna (pojemnościowa)

inne: jakie

...........................……............................................................................................................................................................................................
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4. Dane dotyczące zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU)
4.1.Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej (instalacja solarna):………………….[litry]
4.2. Proponowana lokalizacja zasobnika ciepłej wody użytkowej (instalacja solarna)
pomieszczenie kotłowni (piwnica, parter)

poddasze ocieplone

inne:

jakie................................................................................Wysokość pomieszczenia:……………[cm]
5. Liczba osób zamieszkałych (stale korzystających z instalacji OZE) w budynku: …………………………..

….............................................
(miejscowość, data)

……………………………………………...
(czytelny podpis właściciela)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, zwany dalej
administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem danych osobowych u administratora jest Krzysztof Olczyk
e-mail iod@lubliniec.pl telefon 34 356 3474 , 34 3530100 wew.157
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Dane przetwarza się w celu spełnienia obowiązków prawnych w tym zakresie ciążącym na Administratorze.
4. Administrator może przekazywać dane osobowe innym organom publicznym przy czym dokonuje tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje
podstawa prawna tego typu działań. Przetwarzanie części zbiorów danych może być powierzone również podmiotom zewnętrznym
realizujących zlecenia na rzecz Urzędu Miejskiego.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011,nr.14 poz.67).
6. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
8. W większości przypadków podanie danych osobowych przez klientów Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest obowiązkiem ustawowym lub
warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania
jest brak możliwości realizacji przez właściwy organu treści żądania lub podpisania umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o
zgodę osoby, której dane dotyczą, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia
udziału w danym przedsięwzięciu lub otrzymania danego świadczenia.

