Załącznik nr 2 do Regulaminu

PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany/a
Imię:………………………………………..
Nazwisko:…………………………………….
nr dowodu osobistego:……………………..
Pesel:………………………………………….
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………….
nr telefonu………………………………….
udzielam pełnomocnictwa
Pani/Panu
Imię:………………………………………..
Nazwisko:…………………………………….
nr dowodu osobistego:……………………..
Pesel:………………………………………….
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………….
nr telefonu………………………………….
do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji celowej w tym
również do zawierania umowy trójstronnej na realizację zadania z zakresu modernizacji
źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanego w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – etap IV 2019 rok.

…..............................................................
(data, podpis)
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
(zwanej dalej RODO)
Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
informuje, że:
·0 Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy w Bobrownikach zwanym dalej
Administratorem;
·1 Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość
przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl;
·2 Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z chęcią przystąpienia do programu
związanego z udzieleniem dotacji w celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza z procesów spalania paliw stałych, w budynkach stanowiących własność
Wnioskodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku przyznania dotacji
dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
·3 Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe będą udostępniane Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innym odbiorcom, jeżeli
wynikać to będzie z przepisu prawa;

·4
·5
·6

·7
·8
·9
·10
·11

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres rozpatrywania
wniosków, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres wynikający
z przepisów prawa;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych;
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie, jeżeli dane
zostały podane w sposób dobrowolny;
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi udział
w programie, w przypadku przyznania dotacji podanie danych wynika z przepisów prawa;
Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie
profiluje danych osobowych;
Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym
niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.
………………………………….
(data i podpis czytelny)

