Lądek- Zdrój, dnia………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko/Nazwa)
……………………………………........................
……………………………………………………
(adres zameldowania/siedziba)
…………………………………………………
(nr PESEL)
…………………………………………………....
(Nr kontaktowy)
Nr wniosku (nadaje Urząd)……………...............
BURMISTRZ LĄDKA - ZDROJU
RYNEK 31
57-540 Lądek- Zdrój
WNIOSEK
o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków z budżetu Gminy LądekZdrój na wymianę źródła
ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz
kryterium
ekologicznego
Proszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Lądek- Zdrój wymiany źródła ciepła w budynku/
lokalu mieszkalnym* położonym na terenie Gminy Lądek - Zdrój
1. Lokalizacja planowanych prac:
Ulica ……………………………………….nr domu …………………………………………
Nr ewidencyjny działki i obręb ………………………………………………………………...
Rodzaj obiektu ……………………………………….Powierzchnia obiektu …………..…..m2

2. Charakterystyka prac:
Stare źródło ciepła (rodzaj, wiek):
………………………………………………………………………………………………..
Planowane nowe źródło ciepła:
………………………………………………………………………………………………...
Znamionowa moc grzewcza nowego źródła ciepła…………..................kW
3. Planowany termin wykonania prac objętych wnioskiem:
………………………………………………………………………………………
4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ………………………………………zł

Do wniosku załączam:
- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10
maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
z siedzibą w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31, reprezentowany przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana
Kaczmarczyka.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój – Igorem
Falkiewiczem możliwy jest pod numerem telefonu: 534276032 lub adresem e-mail: iod@ladek.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z
rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b i art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu
zakończenia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku zawarcia umowy od czasu jej
zakończenia;
5. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje
Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną Pani/Pana
sytuacją.
7. Ponadto przysługuje Pani/Panu, w przypadkach w których dane osobowe przetwarzane są na
podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Zapoznałam/em się z niniejszą klauzula informacyjną

………………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Lądek - Zdrój w
zakresie: imię, nazwisko, PESEL, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr
rachunku bankowego, w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o
dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.

………………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

