Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania
w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………
2. Numer telefonu …………………………………………………………………………………………………
3. Adres nieruchomości, której będzie dotyczył wniosek o udzielenie dotacji
………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem zainteresowana/y:



wyłącznie wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym (np. pompą ciepła
powietrze/woda, pompą ciepła powietrze/powietrze, kotłem gazowym kondensacyjnym, kotłem na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie, ogrzewaniem elektrycznym),



wymianą nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go nowym oraz wymianą stolarki okienneji
drzwiowej (drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego),
Mogę skorzystać z dofinansowania na poziomie:



podstawowym





podwyższonym

najwyższym

Oświadczam, iż:



posiadam tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.



budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się mój lokal mieszkalny nie jest podłączony do sieci
ciepłowniczej oraz że nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej
i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej.
•

•

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przygotowania przez Gminę Suchy Dąb
wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zapoznałam/em się z treścią Programu „Ciepłe Mieszkanie’ dostępnego na stronie
https://wfos.gdansk.pl/konkursy/cieple-mieszkanie
zapoznałam/em się z poniższą klauzulą informacyjną (str. nr 2).
WAŻNE!

➢ Ostateczny termin złożenia deklaracji: 4 listopada 2022 roku. Deklaracje złożone po tym
terminie nie będą uwzględnione.
➢ Niniejszy dokument stanowi wyłącznie chęć przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Warunkiem
udzielenia dotacji będzie późniejsze podpisanie umowy z Gminą. Uzyskanie dotacji przez mieszkańca
nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Suchy Dąb środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł (brany
jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
(Data i podpis)
………………………………………………………………………………………………………………..
Załączniki potwierdzające dochód:
1. Pit - potwierdzający uprawnienie do korzystania z dofinansowania na poziomie podstawowym
2. Zaświadczenie o dochodzie uprawniającym do korzystania z dofinansowania na poziomie podwyższonym
i najwyższym
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Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie 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) (Dz. Urz.
UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz
poniżej.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 17, 83-022
Suchy Dąb;
II. Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, z którym możesz się skontaktowaćw
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: inspektor@suchy-dab.pl lub pisemnie na
adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO i wyłącznie w celu
ubiegania się i skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”
IV. Prawne uzasadniony interes:
Prawnie uzasadniony interesem, na który powołuje się administrator danych jest: nie dotyczy
V. Informacja o odbiorcach
Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Wójt Gminy Suchy Dąb, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom
gospodarczym i osobom fizycznym. Pani/Pana dane osobowe Wójt Gminy Suchy Dąb może udostępniać podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
VII. Okres przechowywania danych
Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po
ustaniu podstawowego celu przetwarzania.
VIII. Prawo dostępu do danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. A także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.
XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
XII. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, co oznaczać będzie, że wykorzystane będą tylko dla celu, dla
którego zostały zebrane.
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