Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu grantowego

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Dane Współwłaściciela:
……..…………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
……………………………………………..…………………………………………………………………………………..….
(adres zamieszkania)
………………………………………………… ………………..……………………………………...……………………….

2. Dane budynku zgłoszonego do Projektu:
- Rodzaj budynku w Bielsku-Białej: mieszkalny / niemieszkalny*
- …………………….…………………………………………………………………………………..
(ulica i nr)

- …………………………………………………………………………………………………….......
(podstawa prawna dysponowania)

3. Oświadczenia:
a) Zapoznałam/-em się z Regulaminem naboru do projektu grantowego pn. „Likwidacja
starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II” w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie
4.6.1 Czyste powietrze – konkurs nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-405/21
i wyrażam zgodę na udział w tym Projekcie:
…………………………………………………………………………….…...…………………..…
(imię i nazwisko wnioskodawcy określonego w Załączniku nr 1)

oraz wymianę starego źródła ciepła na: …................……………………………………..……..
(rodzaj nowego źródła ciepła)

na nieruchomości wskazanej w pkt 2 niniejszego dokumentu.
b) Na dzień składania oświadczenia nie posiadam jakichkolwiek zaległych zobowiązań
finansowych wobec Miasta Bielsko-Biała (wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób
posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu).

czytelny podpis
Współwłaściciela
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego
dalej RODO, informujemy iż:
a) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300
Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
b) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iod@um.bielsko.pl,
pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej
(poprzez zawarcie umowy) na wymianę źródła ogrzewania z udziałem środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach
zadania pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, na
podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt c), lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres
przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
e) Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie
przepisów prawa, pracownicy Administratora, podmioty z którymi została zawarta umowa
powierzenia danych. Odbiorcą danych będzie Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie
w celach określonych w pkt c).
f) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych
osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania
z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa
oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
g) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu.
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

czytelny podpis
Współwłaściciela

………………………………..
(miejscowość i data)
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* niepotrzebne skreślić.

