Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
4.4.3 – paliwo stałe
Uwaga: Wypełnienie i złożenie ankiety nie gwarantuje uczestnictwa w programie.
1.

Typ budynku

□ Wolnostojący

□ Szeregowiec

2.

Adres ....... ......................................................................................................................................................................

3.

Rok budowy ..........................................................................

4.

Powierzchnia ogrzewana [m2] .............................

5.

Ilość osób zamieszkałych: .........................................

6.

Ocieplenie ścian

□ Tak

□ Nie

7.

Ocieplenie dachu/stropodachu

□ Tak

□ Nie

8.

Okna

□ Stare

□ Nowe

9.

Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
□ Węgiel........…....................ton/rok

□ Drewno........…..............ton/rok

□ Gaz........…..............................m3/rok

□ Pelet........….....................ton/rok

□ Olej opałowy........….....m3/rok

□ Prąd........….......................MWh/rok

□ Bliźniak

□ Inne (jakie?)........….....................….................

10. Rok produkcji kotła
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznana proszę wpisać datę montażu)

11. Moc kotła [kW]
12. Ciepła woda

(tabliczka znamionowa)
□ To samo źródło co ogrzewanie

□ Bojler elektryczny

□ Piecyk gazowy

□ Inne (jakie?)........….....................…..........................

13. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna
14. Jeśli tak, wskaż typ
□ Ogniwa fotowoltaiczne

□ Tak

□ Nie

□ Kolektory słoneczne

□ Wiatrak przydomowy

□ Pompa ciepła

□ Gruntowy wymiennik ciepła

15. Czy planujesz wymianę źródła ciepła lub inwestycje w odnawialne źródła energii?
□ Tak, gdy dostanę dofinansowanie

□ Tak, nawet bez dofinansowania

□ Nie

16. Jeśli tak, wskaż typ
□ Nowoczesny kocioł węglowy

□ Kocioł zasilany pelletem

□ Kocioł zgazowujący drewno

17. Proszę podać datę planowanej inwestycji ..........................................................................
18. Dane kontaktowe
Imię i Nazwisko: ......................................................................... Tel.: ............................................. e-mali: ........................................................................

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, informuję, iż:
1) administratorem
Pani/Pana
danych
ul. Wolności 3 , 33 - 230 Szczucin ;

osobowych

jest

Burmistrz

Szczucina,

Gmina

Szczucin

,
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2) kontakt do inspektora ochrony danych - e-mail: iod@umigszczucin.pl, tel. 14 6436278, a także pocztą tradycyjną pod
adresem: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin , z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy , której strona jest osobą, której dane
dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz
poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” w ramach realizacji zadania p.n. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła
na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” lub „Wymiana
przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów
brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”;
5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, umów zawartych
przez Administratora w celu realizacji zadania bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin w szczególności rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji;
7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych i prawo do ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy RODO;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą profilowane.
………………………………………………..
podpis

