Rypin, dnia ……………………….

Burmistrz Miasta Rypin
Wniosek
o udzielenie w roku 2021 dotacji do przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz
wspomaganiu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.
1. Imię i nazwisko:…………………………………..……………………..……….…………...
2. Adres zamieszkania:…………………………….…………………………..………………..
3. Telefon kontaktowy Inwestora:……………….………………………………..…………….
4. Adres planowanego przedsięwzięcia:……….………………………………………………..
5. Rodzaj obiektu w którym realizowana będzie inwestycja:

□
□

istniejący budynek mieszkalny
istniejący lokal mieszkalny

6. Rodzaj przedsięwzięcia:
6.1. Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie:

□
□
□
□
□
□

podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej
kotłem gazowym
ogrzewaniem elektrycznym
kotłem olejowym
kotłem na LPG
kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w § 10
Regulaminu

6.2.Instalacja źródła energii odnawialnej

□
□

pompa ciepła (powietrzna/gruntowa)*
kolektory słoneczne

7. Planowany termin wykonania inwestycji:…………………………………………………….

……………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu
mieszkalnego, którego dotyczy inwestycja (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych),
2) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku
współwłasności),
3) Zgoda wspólnoty mieszkaniowej (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Regulaminu,
5) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy),
6) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy),
7) Kopia warunków technicznych wykonania przyłącza gazowego (jeżeli dotyczy).
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- wymiana kotłów
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy: Urząd Miasta Rypin, ul.
Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:
iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. b Rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz wynika z aktów prawnych
związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o ochronie środowiska oraz
innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia
przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
▪
dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
▪
sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
▪
usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być
usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania
tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu
danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
▪
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
▪
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
▪
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy.
W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym
zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych.

