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ANKIETA INFORMACYJNA 
GMINA WIELKA NIESZAWKA 

 
 
 

IMIĘ  

NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

ADRES MONTAŻU INSTALACJI  

NUMER DZIAŁKI  NUMER KW  

NUMER TELEFONU  ADRES E-MAIL  

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU 

 

Posadowienie instalacji □ Dach     □ Grunt    □ Elewacja 

Charakterystyka obiektu, np. budynek 
mieszkalny, gospodarczy itp. 

 

Rodzaj dachu □ dwuspadowy        □ jednospadowy  
□ wielospadowy      □ płaski  
□ inny …………………………… 

Poszycie dachu □  dachówka            □ blachodachówka  

□  papa                     □ eternit1 

□  inne ……………………….. 

Materiał z którego wykonana jest konstrukcja 
dachu □ drewno □ stal   □ beton 

Konstrukcja dachu □ krokwie □ łaty  □ deskowanie 

Rodzaj przyłącza(zakreśl właściwe) 
 

□ napowietrzne – warkocz, kablowe        
□ ziemne 

Instalacja odgromowa □ sztyca   □ okablowanie   □ brak 

Rodzaj instalacji elektrycznej w budynku  □ jednofazowa  □ trójfazowa 

Rodzaj zabezpieczeń □ samoczynne   □ topiki 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego  
........................... m2 

Roczne zużycie energii elektrycznej na 
podstawie rachunków za energię w 2019 r. 

 
Zużycie: …………………………………… kWh 
 
Średni miesięczny rachunek: ………………………. zł 

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię 
elektryczną 

 
………………………kW 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w tym również opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec Gminy Wielka Nieszawka. 

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Projekt będzie realizowany przez Gminę 
Wielka Nieszawka w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014 - 2020, Działanie 3.1 – „Wspieranie 

wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. 

 
 

 
.…………………………….............................................  
DATA I PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
1 W przypadku posiadania eternitu jako pokrycia, uczestnik projektu zobowiązuje się do usunięcia go, przed rozpoczęciem 

realizacji projektu  
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, informujemy, że: 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować 
w następujący sposób:  

1. listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87 – 165 Cierpice,  
2. e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  
3. telefonicznie 56 6781212  

Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, 
z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod1@wielkanieszawka.pl  
 
1) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  

• art. 6 ust. 1 lit b w celu zawarcia i wykonania umowy 

• art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  
w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług  

• art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, 
adresu e-mail.  

2) Państwa dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, firma wykonująca 
instalacje fotowoltaiczne i firmy transportowe dostarczające Państwu zakupiony towar, podmioty 
świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty 
kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 
Państwa dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do 
tego obowiązujące przepisy. Ponadto Państwa dane zostaną ujawnione osobom uczestniczącym w 
projekcie Dane osobowe będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w 
zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi 
informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one 
odpowiednią ochronę Państwa praw. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 
następnie zostaną usunięte: 

• nie dłużej jednak niż do 6 lat w zakresie realizacji umowy, 

• lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,  
4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

− dostępu do treści danych na podstawie art. 15; 

− sprostowania danych na podstawie art. 16; 

− usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli: 
▪ wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
▪ dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub  

w których były przetwarzane, 
▪ dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

− ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18; 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21; 

− cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych 
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem 

5) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie przekażą Państwo nam swoich danych 
osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Państwem umowy.   

6) Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
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