ZLECENIE WYKONANIA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO
miejsce na pieczęć wpływową

dla projektu parasolowego przygotowywanego przez Gminę Stalowa Wola, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dotyczącego wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła z dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod nazwą:

„EKOMIASTO STALOWA WOLA - WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA”
Miejscowość:

Ulica

Imię i nazwisko:

Numer
budynku

Numer działki

Telefon:

Adres e-mail:

WYBRANY RODZAJ KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (WŁAŚCIWY ZAZNACZYĆ PONIŻEJ)
GAZOWY

PELLET

ZRĘBKI TROCINY

Budynek jednorodzinny /
mieszkanie
zgłaszane indywidualnie

ZGAZOWUJACY
DREWNO

90 zł

Faktura
VAT
TAK/NIE

KOMBI
ZAGAZOWUJĄCY
DREWNO + PELLET

PRZYŁĄCZ
CIEPŁOWNICZY

EKOGROSZEK

Budynek wielorodzinny
(Wspólnota /Spółdzielnia
Mieszkaniowa)

350 zł

Faktura
VAT
TAK/NIE

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem naboru do projektu, wyrażamy zgodę na przeprowadzenie
weryfikacji technicznej budynku i wykonanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej wymiany źródła ciepła.
Przyjmujemy do wiadomości, że przeprowadzenie weryfikacji technicznej nie gwarantuje uzyskania dofinansowania
do wymiany źródła ciepła. Po wykonaniu weryfikacji technicznej kwota nie podlega zwrotowi. Akceptujemy koszt
wykonania weryfikacji technicznej budynku oraz zobowiązujemy się do wpłaty w/w kwoty bezpośrednio na rachunek
bankowy firmy EKOSFERA przed wykonaniem weryfikacji technicznej.
Nr konta bankowego:

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY o/Krosno

69 8642 1083 2002 8326 2407 0001

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o. 38-400 Krosno ul. Czajkowskiego 48
Informacja na temat weryfikacji
Tel. 666 520 905 e-mail: ekosfera.dotacje4@wp.pl
Tel. 692 509 109 e-mail: ekosfera.oze@wp.pl

Termin składania zleceń: od

2 do 12 lipca 2018 roku

Termin prowadzenia weryfikacji technicznych: od 6 do 28 lipca 2018 r.
(złożenie zlecenia po terminie, nie gwarantuje wykonania weryfikacji do 28 lipca 2018)

……..................................................................
PODPIS MIESZKAŃCA – ZLECAJĄCEGO USŁUGĘ

………….………………………………………………………
PODPIS PRZYJMUJĄCEGO – ZELCENIE

Uwaga: Pracownicy wykonujący weryfikacje techniczne będą posiadali imienne upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji
technicznych wystawione przez Urząd Miasta w Stalowej Woli i na Państwa żądanie powinni okazać dowód osobisty.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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
uchylania dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation - tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej
RODO informuję iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy
ul. Wolności 7.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE
TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 643 35 71.
3. Pani/Pana dane osobowe i dane dotyczące obiektu będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania i realizacji projektu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa w szczególności art. 6 pkt.1 a) RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie
wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone
na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Gminy Stalowa Wola.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po zakończeniu trwałości projektu
zostaną zarchiwizowane zgodnie z kat. A zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wycofania zgody lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych uniemożliwia
to Pani/Pana dalszy udział w projekcie.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Stalowa Wola, dnia ……………………………………

………………………………………………….
(podpis)

W związku z aplikowaniem mojej osoby o zaangażowanie do prowadzonego naboru do projektu pn. „Ekomiasto Stalowa Wola –
wymiana źródła ciepła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów ubiegania się o dofinansowanie na realizację
niniejszego projektu przez Gminę Stalowa Wola oraz podmiotów działających na zlecenie Gminy Stalowa Wola, którym powierzone
będą moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 pkt 1 a) RODO.
W celu określenia spełnienia kryterium udziału w projekcie dotyczącego „ubóstwa energetycznego” (na podstawie Załącznika do
Uchwały Nr 434/9049/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. Szczegółowy opis osi
priorytetowych RPO WP 2014 – 2020 dla działania 3.3.1 oraz 3.3.2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: posiadania dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego, otrzymania w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku
pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup, posiadania niepełnosprawności fizycznej/zaburzeń psychicznych,
posiadania prawa do świadczenia rodzinnego, posiadania statusu rodziny wielodzietnej lub rodziny zastępczej.

Stalowa Wola, dnia ……………………………………

………………………………………………….
(podpis)

Uwaga: Pracownicy wykonujący weryfikacje techniczne będą posiadali imienne upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji
technicznych wystawione przez Urząd Miasta w Stalowej Woli i na Państwa żądanie powinni okazać dowód osobisty.

