
ANKIETA  

Dotycząca zainteresowania udziałem w projekcie budowy instalacji OZE dla mieszkańców 

gminy Grodzisk w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

Termin składania ankiet do 17.01.2020 r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku. 

Gmina Grodzisk zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu grantowego budowy 

instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd oraz instalacji kolektorów słonecznych 

produkujących energię do podgrzewania wody na potrzeby własne mieszkańców gminy  

(z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).  

Konkurs jest 2-etapowy: 

1. Najpierw Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie styczeń-

listopad 2020 r.). Przewiduje się dofinansowanie na poziomie 75% kosztów 

kwalifikowalnych. 

2. Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli 

z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części 

środków (w 2021 r.). 

Szczegółowe warunki będą określone w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez Urząd 

Marszałkowski. 

 

Jeśli byłaby Pani /Pan zainteresowana/y udziałem w projekcie proszę podać informacje: 

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA BUDYNKU 

Imię i Nazwisko __________________________________________________________ 

Miejscowość ________________________  ul. ____________________nr domu______    

kod poczt. ________________________  tel. __________________________________ 

* instalacja kolektorów słonecznych jest uzależniona od zgłoszenia się wystarczającej liczby zainteresowanych 

mieszkańców. 

Instalacja fotowoltaiczna:  

DANE O ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA PODSTAWIE 

FAKTUR ZA PRĄD:  

Proszę wybrać instalację, którą jest Pani/ Pan zainteresowana/y:  

Instalacja fotowoltaiczna  Instalacja kolektorów słonecznych*   

Ilość energii elektrycznej pobranej z sieci 

energetycznej w 2018 ROKU  
 kWh 



 

 

 

Instalacja kolektorów słonecznych: 

DANE O ZUŻYCIU ENERGII DO PODGRZEWANIA WODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

(wypełnić tylko w przypadku zainteresowania montażem kolektorów słonecznych):  

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym ww. ankiecie na etapie 

ubiegania się o uczestnictwo w projekcie budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Grodzisk w ramach 

działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 (dalej RODO). 

 

                                                                             ……………………………………………..   

                      /data, podpis/  

Planowana wielkość instalacji (moc) kWp 

Powierzchnia budynku mieszkalnego, 

który będzie korzystał z instalacji OZE  
m2 

Wykorzystanie prądu do celów 

ogrzewania  

(proszę zaznaczyć właściwe) 

 ogrzewanie pomieszczeń energią elektryczną 

 ogrzewanie wody energią elektryczną 

 nie dotyczy  

Rodzaj opału (proszę zaznaczyć właściwe)    Drewno  

  Węgiel   

  Gaz   

  Olej   

  Pelet   

  Zasilanie elektryczne  
Ilość opału zużytego do podgrzewania wody w 2018 ROKU  

(w m3, w l, tonach  itp. w zależności od wskazanego rodzaju 

opału) 

                                                     

Liczba mieszkańców domu                                 osoby 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisk (ul. 1-go Maja 6 17-315 Grodzisk, telefon 

kontaktowy:  (85)656-80-30). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ubiegania się o uczestnictwo w projekcie budowy instalacji OZE dla 

mieszkańców gminy Grodzisk w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania w celu ubiegania się o 

uczestnictwo w ww. projekcie lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom przystępujący do realizacji przyszłego projektu, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Dane osobowe zostaną usunięte po 5 latach od początku roku następującym po roku, w którym projekt został 

zakończony. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie na etapie  ubiegania się o 

uczestnictwo w projekcie budowy instalacji OZE dla mieszkańców gminy Grodzisk w ramach działania 5.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 skutkować będzie 

niemożnością rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udział w projekcie.  

11. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

