PEŁNOMOCNICTWO
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKA
W osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zamieszkałego ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stopień pokrewieństwa ………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

i upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie w Referacie ds. Środowiska i Klimatu Urzędu
Miejskiego w Lublińcu do wykonywania wszelkich czynności związanych ze złożonym wnioskiem
o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w lokalu/budynku
mieszkalnym mieszczącym się w Lublińcu przy ul. ………………………………………………., w tym do podpisania
umowy o dofinansowanie i wykonywania wszelkich czynności z niej wynikających.

………………………………………………..
miejscowość, data

………………………………………………………………….
czytelny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa

* Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu – pełnomocnictwo nie podlega
opłacie skarbowej.
* Jeżeli dotyczy osoby innej niż w/w należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
L 119/1,4/05/2016) zwanego dalej ,,rozporządzeniem” informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą
w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec;
2. inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest p. Krzysztof Olczyk e-mail
iod@lubliniec.pl telefon 34 3563474, 34 3530100 wew. 157;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Urząd Miejski w Lublińcu
dofinansowania części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach położonych na
terenie gminy Lubliniec zgodnie z Uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19
listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu
modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków
położonych na terenie gminy Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8169 z późn. zm.);
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miejski w Lublińcu;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z prowadzeniem ww.
dofinansowania części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła oraz zakończenia
archiwizowania dokumentacji;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ubiegania się o ww. dofinansowanie
zgodnie z Uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy
Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 8169 z późn. zm.), a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przedmiotowego dofinansowania;
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Oświadczam , iż zapoznałam/em się w ww. informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych.

………………………...……………….
(data i czytelny podpis pełnomocnika)

