URZĄD GMINY KAMIENNA GÓRA
58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego nr 10
www.gminakamiennagora.pl
Telefon: 756106292

Fax: 757442857

e-mail: urzad@gminakg.pl

Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach.
W oznaczonych miejscach należy wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

ANKIETA
dotycząca inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Kamienna Góra
(wypełnia: właściciel/współwłaściciel, zarządca, ew. najemca)
Dane osobowe

Dane kontaktowe

Dane budynku

Imię
Nazwisko
Miejscowość
Ulica, nr domu/lokalu
Telefon
Adres e-mail
Tytuł prawny do budynku

właściciel
współwłaściciel
zarządca
inny (np. najemca) ………………………………...

Dana dotyczące budynku
Typ budynku

jednorodzinny

wielorodzinny

mieszkalny
mieszkalno-usługowy
usługowy
użyteczności publicznej
przemysłowy
pustostan
inny
Rok budowy budynku
Powierzchnia ogrzewana
budynku/lokalu (m2)
Użytkowane źródła
ogrzewania

Ogrzewanie na paliwo
stałe

Kocioł CO - z ręcznym/z automatycznym
podawaniem paliwa
Liczba…………. (szt.)
Moc……………..kW
Klasa…………….

Wiek……………..(lat)
Rodzaj stosowanego paliwa:
Węgiel i paliwa węglopochodne
Pellet drzewny
Drewno kawałkowe
Inny rodzaj biomasy
Ilość stosowanego paliwa w okresie grzewczym
…………….…………………………………..(Mg lub m3)
Piec kaflowy
Liczba…………..(szt.)
Wiek…………….(lat)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w okresie
grzewczym ………………………………………………
……………………………………………….(Mg lub m3)
Piec kuchenny/trzon kuchenny/piecokuchnia
Liczba…………...(szt.)
Wiek……………..(lat)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w okresie
grzewczym…………………………………………………
………….……………………………………(Mg lub m3)
Kominek/koza
Liczba …………..(szt.)
Wiek……………..(lat)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w okresie
grzewczym………………………………………………
………………………………………………..(Mg lub m3)
Inne (jakie?)……………………………..
Liczba …………..(szt.)
Wiek……………..(lat)
Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w okresie
grzewczym…………………………………………………
………………………………………………..(Mg lub m3)
Ogrzewanie gazowe

Liczba ……….(szt.)
Moc …………..(kW)

Ogrzewanie olejowe

Liczba ……….(szt.)
Moc …………..(kW)

Ogrzewanie
elektryczne

Liczba ……….(szt.)
Moc …………..(kW)

Odnawialne źródła
energii

Moc…………...(kW)

Lokalna sieć
ciepłownicza
Inne (jakie?)……..
………………………..
Sposób ogrzewania wody
użytkowej

Liczba ……….(szt.)
Moc …………..(kW)

Bojler elektryczny
Gazowy ogrzewacz wody
Kocioł na paliwo stałe
Piec gazowy
Odnawialne źródła ciepła
Inne (jakie?)

Czy planuje się wymianę
systemu grzewczego na:

Ogrzewanie olejowe
Ogrzewanie gazowe
Ogrzewanie elektryczne
Inne (jakie?)

Inne uwagi/wyjaśnienia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………...……
Miejscowość, data

……………………………………………..
podpis osoby wypełniającej ankietę

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienna Góra z siedzibą przy Al. Wojska
Polskiego 10 w Kamiennej Górze, (58-400). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra lub adres e-mail: urzad@gminakg.pl oraz telefonicznie
na nr: 75 6106292.

2.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora
Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@gmiankg.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie
niezbędnym do:
a.
i.

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu zrealizowania
zadań wynikających z:
UCHWAŁY NR XXI/505/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

4.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z ww. ustaw. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe załatwienie sprawy w urzędzie.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje, którym Administrator zobowiązany jest lub może
przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa, jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające
Administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług wsparcia technicznego w
zakresie systemów informatycznych.

6.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

7.

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) na podstawie 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 a także na podstawie przepisów
szczegółowych (minimalny okres przechowywania: 5 lat, maksymalny: wieczyście).

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a.

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

b.

żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

c.

żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

d.

i.

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ii.

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (dotyczy
przetwarzania, o którym mowa w pkt 4 lit. c) RODO,

iii.

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych (dotyczy przetwarzania, o
którym mowa w pkt 4 lit. c) RODO,

iv.

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

v.

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
i.

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ii.

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

iii.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f.

przenoszenia danych osobowych,

g.

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczam , iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez administratora danych – moich danych osobowych (zawartych w ankiecie dotyczącej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na
terenie Gminy Kamienna Góra, w tym imię, nazwisko, adres) w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z UCHWAŁY NR XXI/505/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref
w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz
z planem działań krótkoterminowych.
.....................................................................
data i czytelny podpis

