
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 
POLEGAJĄCYM NA 

 
montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych                                   

i użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol 
 

 

 Ja, niżej podpisany/a/ni1 

………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………. 
(imię i nazwisko)  

zamieszkały/a w 
………......................................……………………....………....….....…..................................................... 

(miejscowość, kod, ulica, nr domu)  

PESEL………………………….. nr dowodu osób.  ………….………………………wydany  

przez…………………………………………………………………….., posiadając prawo do dysponowania 

nieruchomością  na podstawie2: własności/współwłasności/najmu/użyczenia/inne 

(jakie)……………………………..……… 

zlokalizowanej na: nr działki…………..……………… obręb ……………………………….. nr księgi 

wieczystej ……………………………………………  

nr telefonu …………………………….... adres e-mail ………………………………………. 

 

Deklaruję niniejszym wolę uczestniczenia w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE 
tj. kolektorów słonecznych/pieców na biomasę/paneli fotowoltaicznych3 na terenie 
nieruchomości do której posiadam tytuł prawny.  
Projekt będzie realizowany przez Gminę Annopol w przypadku otrzymania wsparcia 
finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE. 
 
 

                                                           
1 W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli 
2 Niewłaściwe skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 



 
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia kosztów zakupu i instalacji wybranych instalacji OZE 
wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania w takiej części, w jakiej 
przewidziany będzie udział środków własnych przy realizacji projektu oraz kosztów 
opracowania dokumentacji aplikacyjnej, technicznej i nadzoru inwestorskiego.  
Szacuje się, iż udział mieszkańca wynosić będzie około 40% do 50% inwestycji. Ostateczny 
poziom dofinansowania mieszkańca określony zostanie po zebraniu i podsumowaniu 
wszystkich ankiet. 
   
Oświadczam, że w przypadku uzyskania dofinansowania tego projektu, zobowiązuję się do 
wpłacenia kwoty udziału własnego na wskazane przez Gminę Annopol, wyodrębnione 
konto bankowe, w celu realizacji tego projektu oraz do podpisania umowy nieodpłatnego 
użyczenia części nieruchomości dla potrzeb montażu instalacji OZE. Tym samym udzielam 
Gminie Annopol prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji niniejszego 
projektu w celu złożenia stosownego oświadczenia na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie. Niniejsza deklaracja ma zastosowanie tylko i wyłącznie do celów realizacji 
niniejszego projektu zarówno na etapie ubiegania się                 o dofinansowanie jak i w 
przypadku jego pozyskania. 
 
Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych 
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    
o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015r. poz.2135).  
 

 

 

……………….........……….       …………....……………..                       
(data, miejscowość)                                             (czytelny podpis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KLAUZULA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 
 
1. Składający deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu niezbędnym do realizacji Projektu polegającego na montażu i instalacji 
Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Annopol.  

2. Składający deklarację oświadcza, iż 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. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), dalej 
RODO, został poinformowany o tym, że: 

a. Administratorem danych osobowych jest: BURMISTRZ ANNOPOLA, adres:  
ul. Rynek. 1, 23-235 Annopol, zwany dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

b. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się kontaktować  
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, 23-235 
Annopol oraz pod adresem e-mail: daria.drapala@annopol.eurzad.eu, tel. 
(15) 861-30-63. 

c. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane na podstawie zgody.  
d. Przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

e. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych np. z którymi 
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

f. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Projektu 
polegającego na montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na 
budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol 
oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

g. Posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

h. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

i. Dane osobowe Składających deklarację przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO w celu niezbędnym do realizacji  projektu polegającego na 
montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych  
i użyteczności publicznej na terenie Gminy Annopol. 

j. Podanie danych osobowych Składających Deklarację jest dobrowolne. Podanie 
danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich 

mailto:daria.drapala@annopol.eurzad.eu


 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji celu dla którego 
udzielana jest zgoda. 

k. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe 
obejmujące m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer 
telefonu, numer ewidencyjny PESEL. 

l.  Dane osobowe Składających Deklarację nie będą poddane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

m.  Dane osobowe Składających Deklarację nie będą przekazane odbiorcy  
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 
 
 
 
 
 
…………………….….........……….       …………....…………..…………..                       
      (data, miejscowość)                                       (czytelny podpis)  
 


