ANKIETA
Instalacja solarna na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Adres
Telefon, e-mail
Dane dotyczące dotychczasowego zużycia ciepłej wody użytkowej
Średnie zużycie ciepłej wody użytkowej
w gospodarstwie domowym

Dzienne ………..… l/d

Istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej:

Miesięczne ……..……. m3

pojemność ................. (w litrach)

Sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej:

energia elektryczna
gaz

olej opałowy
opał (węgiel, drewno itp.)

inny……………………………

Liczba osób zamieszkujących budynek
Dane dotyczące budynku i montażu instalacji solarnej
wolnostojący
Rok budowy
Rodzaj obiektu
zabudowa szeregowa
Powierzchnia użytkowa
wielolokalowy
Rodzaj dachu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pochylenie dachu
(jedno- i dwuspadowy, płaski, kopertowy)

…………….. r.
…………….. m2
…………….. º

Pokrycie dachu:
cha
blacho-dachówka
Planowane miejsce montażu kolektorów

…….
Preferowany sposób montażu
instalacji (optymalnie kierunek
południowy budynku):
(elewacja, wolny kanał
wentylacyjny, wewn. budynku)
i jej szacowana długość…...(m)

Planowane połączenie zasobnika c.w.u. z kotłem
Tak
Nie
Planowany montaż w zasobniku grzałki elektrycznej
Tak
Nie
Planowane miejsce montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej (wysokość zbiornika ok. 1,65 m – 2,0 m)
szerokość drzwi … … … … … m
Rodzaj energii konwencjonalnej (aktualny sposób ogrzewania domu):
olejowy

elektryczna

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)

