


Ankieta dotycząca realizacji projektu w zakresie zakupu i montażu kolektorów słonecznych
PODSTAWOWE DANE
Imię …………………………………………...
Nazwisko ……………………………….………
Gmina ……….......................................……….
Miejscowość ……………………………………
Ulica ……………………………………..…….
Nr domu …..………, nr lokalu …………………
Telefon kontaktowy: ………………………….
E-mail: ………………..…………………………











DANE O OBIEKCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANY KOLEKTOR
1. Budynek, na którym ma zostać zainstalowany kolektor solarny, jest własnością (zgodnie z Aktem własności ziemi, Księgą Wieczystą, Postanowieniem Sądu): …………………………………………………………………………………………..……...
2. Numer ewidencyjny działki: ………………….
3. Liczba osób: zamieszkałych w budynku …….., zameldowanych w budynku ……....

4. Sugerowany sposób montażu kolektora, proszę zaznaczyć właściwe (optymalny południowy):
  
a)
b)
c)
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5. Proponowana lokalizacja montażu zbiornika ciepłej wody wysokość zbiornika ok. 1,8 m – 2,0 m:
	pomieszczenie kotłowni

poddasze
piwnica
inne - jakie: ………………….
	szerokość drzwi … … … … … m

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁĄ WODĘ I ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKU
6. W jaki sposób podgrzewana jest woda w budynku:
centralnie (w kotle)
przepływowy ogrzewacz wody
	inne - jakie ……………………
7. Jakie systemy grzewcze są obecnie zainstalowane w budynku:
kotłownia olejowa
	kotłownia gazowa
	kotłownia węglowa
kotłownia na drewno
energia elektryczna
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie od uzyskania środków z Unii Europejskiej.
Oświadczam, że:
Zapoznałem się z treścią Regulaminu dla mieszkańców Gminy Tyszowce dotyczącego naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – Gminę Tyszowce na cele związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 („Odnawialne Źródła Energii w Gminie Tyszowce”), dalej jako „Projekt”; przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego do udziału w Projekcie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1) „RODO”.
TAK					NIE 
Proszę zaznaczyć
	Ponadto poinformowano mnie, iż:
•	niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej  została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.







……………………………………………….
                                                                                   				 (Data i podpis)

