Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru zgłoszeń

ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE
(właściwe podkreślić)
I.

Dane dot. budynku

Rodzaj budynku mieszkalnego

Wolnostojący, bliźniak

Czy pod wskazaną lokalizacją inwestycji jest prowadzona lub
zarejestrowana działalność
gospodarcza/agroturystyczna/rolnicza

a) Tak

b) Nie

Jeśli tak, czy jest osobny licznik?

a) Tak

b) Nie

Czy budynek/działka jest objęta nadzorem konserwatora
zabytków

a) Tak

b) Nie

Rodzaj instalacji OZE
W wypadku wyboru większej liczby instalacji należy wpisać,
która jest preferowana.
W trakcie przygotowywania Projektu może bowiem okazać się,
iż nie wystarczy środków na realizację większej ilości
instalacji w danym gospodarstwie domowym.

a) Fotowoltaika,
b) Kolektory słoneczne,
c) Pompa ciepła c.w.u,
d) Pompa ciepła c.o. + c.w.u.,
e) Kocioł na biomasę (pellet),
Instalacja preferowana to
instalacja………………………………………………………

Zużycie energii w 2019 roku
Zużycie wody w 2019 roku
Liczba osób stale zamieszkałych w budynku
Czy w budynku jest stały dostęp do internetu

a) Tak

b) Nie

Wifi

a) Tak

b) Nie

II.
a)

Dane dot. montażu instalacji OZE
Instalacja fotowoltaiczna

Proponowane miejsce montażu paneli PV

a)

dach budynku mieszkalnego,

b)
c)

elewacja budynku mieszkalnego,
dach garażu/budynku gospodarczego
przylegającego do budynku mieszkalnego,

d)

dach garażu/budynku gospodarczego
wolnostojącego,

e)

elewacja garażu/budynku gospodarczego
przylegającego do budynku mieszkalnego,
elewacja garażu/budynku gospodarczego
wolnostojącego,

f)
g)

grunt,

h)

taras budynku mieszkalnego.

Proponowane miejsce montażu inwertera

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne
………………………………..

Instalacja wewnątrz budynku

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

Preferowana instalacja fotowoltaiczna
b) Instalacja solarna

a) Jednofazowa

b) Trójfazowa

Proponowane miejsce montażu kolektorów słonecznych

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dach budynku mieszkalnego,
elewacja budynku mieszkalnego,
dach garażu/budynku gospodarczego
przylegającego do budynku mieszkalnego,
dach garażu/budynku gospodarczego
wolnostojącego,
elewacja garażu/budynku gospodarczego
przylegającego do budynku mieszkalnego,
elewacja garażu/budynku gospodarczego
wolnostojącego,

g)
h)

grunt,
taras budynku mieszkalnego.

Proponowane miejsce montażu zbiornika

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne
………………………………..

Sposób przygotowania c.w.u.

a) Gaz
b) Olej
c) Węgiel
d) Ekogroszek

c)

e) Energia Elektryczna
f) Inne, jakie? ….............................

Pompa ciepła c.w.u.

Proponowane miejsce montażu pompy

Kotłownia, piwnica, pom. gospodarcze, inne
………………………………..

Sposób przygotowania c.w.u.

a) Gaz
b) Olej
c) Węgiel
d) Ekogroszek

d)

e) Energia Elektryczna
f) Inne, jakie? …............................

Pompa ciepła c.o. + c.w.u. + e) kocioł na biomasę (pellet)

Czy jest posiadany dokument określający zapotrzebowanie
budynku w ciepło

a) Tak

Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej

a) Gazowa

b) Nie

b) Elektryczna
c) Węglowa
d) Inna, jaka? …………………………………………………
Proponowane miejsce montażu kotła na biomasę / zasobnika
pompy ciepła

a) Kotłownia
b) Piwnica
c) Inne, jakie? ………………………………………………..

…………………………….…….
Data

……….……………………….…
Podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję,że :
W związku z naborem uzupełniającym dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38 a,
44-290 Jejkowice w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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),
zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej
realizacji.
1. Administratorem Pana/i danych jest Urząd Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice ul.
Główna 38a, tel. (32) 430 20 02, e-mail : ug@jejkowice.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz kodeksu cywilnego w celu realizacji umowy.
3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe Pana/i będą przechowywane przez okres w jakim dojdzie do
przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia umowy dotycząca WARUNKÓW I ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM I
EKSPLOATACJĄ INSTALACJI OZE
5. Posiada Pan/i prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

