
Ankieta wstępna uczestnictwa w projekcie  
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców  

na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II” 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….……….…………………………….…….………… 

Adres instalacji kotła…………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….….…… 

Nr telefonu ………………………………………………………e-mail ……………………………………….…………………..…………….....……..……….. 

 

Planowana modernizacja źródła ciepła w ramach projektu 
( Paliwo wykorzystywane po modernizacji źródła ciepła) 

Wybór (właściwe 
zaznaczyć X) 

1 Kocioł na Eko groszek -  5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 / ecodesign □ 

2 Kocioł na pellet -  5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 / ecodesign □ 

3 Kocioł gazowy □ 
 

Ankieta techniczno – ekonomiczna dla programów ograniczenia emisji – modernizacja źródeł ciepła 
 

Charakterystyka istniejącego źródła ciepła (kocioł/piec): 

Producent 
 
 

Model 
 

Rok produkcji kotła/pieca: Moc 

 

 
 Rodzaj istniejącego źródła ciepła: 
□    kocioł c.o. na paliwo: 
Rodzaj i ilość zużywanego paliwa stosowanego do ogrzewania pomieszczeń: 
 

                           □    węgiel                                    □   miał                       
                           □    ekogroszek                           □  drewno                       
                           □   inne (jakie?)……………...  
 
□   piec ceramiczny / metalowy w pokojach    

                      
 
  

 

Instalacja c.o. w budynku: 
□    zmodernizowana (nowe grzejniki i osprzęt)                                                 □    niezmodernizowana (stare grzejniki i osprzęt)            
 

 
Podpisując niniejszą ankietę wstępną wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy.  
tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wstępnego naboru ankiet w związku z planowanym projektem pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
indywidualnych mieszkańców na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – etap II ”. 

3) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwałości projektu oraz przez okres wymagany przepisami prawa krajowego i unijnego jak 
również przez dłuższy czas aniżeli przewidziany przepisami prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami, których administrator danych może być 
stroną. 

4) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach 
czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym 
zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego. 

5) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych), dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych 
osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.  
7) Administrator danych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
8) Przetwarzane przez Urząd dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9) Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@kozieglowy.pl, tel.: 888 411 911 

 

 

............................................... 
 (data i podpis) 

 
Adnotacje Urzędowe: 

 

mailto:um@kozieglowy.pl

