ANKIETA
„Montaż instalacji OZE i wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie
Ciasna”

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
(miejscowość, nr
domu)
Adres instalacji
(miejscowość, nr
domu)
Nr telefonu
Adres e-mail

1. Deklaruję udział w projekcie dot. zakupu i montażu1:
 Instalacji solarnej (produkcja ciepłej wody użytkowej)
 Instalacji fotowoltaicznej (produkcja prądu na potrzeby własne)
 Źródła ciepła (kotła opalanego gazem lub biomasą)
2. Potwierdzam uczestnictwo w projekcie polegającym na montażu instalacji OZE na budynku
mieszkalnym, do którego posiadam tytuł prawny (własność lub współwłasność).
2.1 Nr ewidencyjny działki
2.2 Nr księgi wieczystej lub postanowienia sądu
3. Dane dotyczące obiektu, w którym realizowany będzie zakres określony w punkcie 1.
3.1 Rok budowy:

3.2 Rok przebudowy/rozbudowy:

3.3 Liczba kondygnacji:

3.4 Ilość mieszkańców

3.5 Powierzchnia użytkowa [m2]:

3.6 Powierzchnia ogrzewana [m2]

1

Proszę zaznaczyć „X” przy właściwej odpowiedzi
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UWAGA:
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2135, z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ciasna.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z
ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Ciasna.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje
na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji w Gminie Ciasna.

możliwość

uzyskania

dofinansowania

Prowadzona ankietyzacja jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działań 4.1 i 4.3
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.
Realizacja projektu przez Gminę Ciasna jest uwarunkowana pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie
przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji gospodarstw domowych do projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z póź. zm.)

…………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………..
podpis osoby wypełniającej ankietę
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