Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.452.2021
Burmistrza Leśnicy
z dnia 28.12.2021

Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* nieruchomości o wyrażeniu zgody na
realizację przedsięwzięcia w ramach projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł
ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”
……………….……………… , ………………
miejscowość
data
1. Dane Wnioskodawcy:
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
Ja/My* niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy*
współwłaścicielem / współwłaścicielami* nieruchomości położnej pod niżej wskazanym
adresem:
2. Adres nieruchomości :
.....................................................................................................................................................
3. Dane osób składających oświadczenie:
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
(imię i nazwisko)
(PESEL)
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
(imię i nazwisko)
(PESEL)
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
(imię i nazwisko)
(PESEL)
(adres zamieszkania)
 Oświadczam/Oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na realizację przedsięwzięcia
w ramach projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na
ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” dotyczącego wymiany
wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne w zakresie przedstawionym we
wniosku o udzielenie dotacji składanego przez osobę wymienioną w pkt. 1
 Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski
w Leśnicy do celów realizacji projektu – zgodnie z przepisami RODO;
……….……………….…………………………………………….……………...
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

……….…………….…………………………………………….……………...
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
……….……………….…………………………………………….……………...
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie


- niepotrzebne skreślić

PROJEKT PARTNERSKI: „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie
Leśnica” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- umowa nr RPOP.05.05.00-16-0002/20-00

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśnica z siedzibą w Leśnicy, ul. 1 Maja 9,
47-150 Leśnica reprezentowana przez Burmistrza.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować
się w sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na
adres siedziby administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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

04.05.2016,

str.

1

oraz

Dz.

Urz.

UE

L

127

z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”.
4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji projektu partnerskiego
„Likwidacja
i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”
5. Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt
prowadzonym przez Administratora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub
poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich
z żadną osobą.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane
kontaktowe wskazane są wyżej.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

……….……………….…………………………………………….……………...
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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