ANKIETA- KOCIOŁ NA BIOMASĘ
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Tel. Kontaktowy, e-mail
Nr działki dot.nieruchomości , na której ma byd kocioł
na biomasę i nr Księgi Wieczystej
Miejsce montażu (*Podkreślid prawidłowe):
Adres
Powierzchnia użytkowa budynku, kubatura
Powierzchnia pomieszczenia, w którym
zainstalowany kocioł oraz lokalizacja
Rok budowy budynku

będzie ……………………………………………………….
budynek mieszkalny
inny

Czy budynek jest ocieplony

Tak, rodzaj: wełna, styropian, inne……………………..
Nie

Moc aktualnego kotła
Obecny sposób ogrzewania
Zabezpieczenie instalacji (naczynko zbiorcze)
Wymiary komina

*olej, gaz, węgiel i inne……………………………
Otwarte

zamknięte

………….x…………..m, ………..m

Wentylacja nawiewna w kotłowni

Tak

Nie

Wentylacja wywiewna w kotłowni

Tak

Nie

Instalacja wykonana z …..

*tworzywo, miedź, stal i inne …………………………………

Rodzaj instalacji

*pompowa lub grawitacyjna

Wysokośd drzwi w świetle
Szerokośd drzwi w świetle
Wymiar lub średnica czopucha
Wysokośd kotłowni
Instalacja elektryczna w pomieszczeniu, w którym
będzie zainstalowany kocioł
Czy w budynku znajduje się instalacja solarna?

Tak
Tak

Nie
Nie

Czy budynek posiada stałe łącze internetowe?

Tak

Nie

Ważne! Informujemy, iż w przypadku umiejscowienia instalacji na budynku gosp. lub gruncie koszty związane z
wkładem własnym mogą ulec zwiększeniu z tytułu poniesienia należnego podatku.
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83 355-70-08,
e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu
przygotowania m.in. dokumentacji aplikacyjnej, technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Dębowa Kłoda, ………………………

…………………………………….
(czytelny podpis)

