
nr deklaracji   ………………      …………………………………………… 
      miejscowość, data 

DEKLARACJA WOLI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 
PRIORYTETOWEGO  „CIEPŁE MIESZKANIE” 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……….., zamieszkały/a  
imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………………………….………………….….……………..……..…..,  
adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

nr telefonu, adres e-mail 

oświadczam, że jestem właścicielem/właścicielką lokalu/ budynku mieszkalnego  zlokalizowanego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..,  
  adres budynku / lokalu  

oraz deklaruję chęć przystąpienia do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego na 
terenie województwa pomorskiego, mającego na celu wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i zmianę systemu ogrzewania na ekologiczny: pompa ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/ powietrze, 
kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie 
elektryczne, podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku (w tym 
do węzła cieplnego znajdującego się w budynku), instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej 
wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (podkreślić wybrane źródło). 

Dodatkowo deklaruję wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym TAK/NIE 

W przypadku otrzymania dofinansowania, zobowiążę się do likwidacji starego kotła oraz użytkowania 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania przez minimum 5 lat. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Sztutowo danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, do celów 
realizacji ww. programu.  
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 do Deklaracji) odnośnie przetwarzania moich danych 
osobowych pozyskanych w deklaracji.  
 
Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Programie.   

 

 

…..………...……………….……………………
    data i czytelny podpis  

  



Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W URZĘDZIE GMINY SZTUTOWO 

 
Z uwagi na obowiązek stosowania 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, str. 1) (dalej: 
Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych : 
 
1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, reprezentowany przez Wójta 

Gminy. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem 
tel. 055 247 81 faks: 55 247 83 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sztutowo.ug.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej:  iod@mainsoft.pl  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1  Rozporządzenia RODO w następujących 
przypadkach: 

•  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. w celu realizacji zadań 
ustawowych, w  szczególności na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także innych ustaw na  
podstawie, których Administrator realizuje nałożone zadania; 

• przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; 
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi; 
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie 

i celu określonym w treści zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z 

terminami określonymi w szczegółowych przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane mogą być przetwarzane dłużej 
w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia roszczeń np. zobowiązań finansowych lub termin ten uległ wydłużeniu, a 
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej 
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, 
z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje 
Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych, zawierania i realizacji umów  jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych 
wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia 
(wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia 
RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 Rozporządzenia RODO), przenoszenia swoich danych 
(art. 20 Rozporządzenia RODO). 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

 


