
Załącznik nr 1c do Regulaminu 

 

ZGODA POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  
NA WYKONANIE INWESTYCJI  

w ramach realizacji Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, 

polegającego na wymianie źródeł ciepła lub montażu paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Bestwina. 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na wykonanie Inwestycji w budynku/lokalu 
mieszkalnym zlokalizowanym pod adresem ………………………………………………… 

1. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

2. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

3. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

4. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

5. Imię i Nazwisko ....................................................................................  

Czytelny podpis .................................................................................... 

 

UWAGA: w przypadku więcej niż 5 współwłaścicieli budynku/lokalu należy 
dołączyć dodatkowe egzemplarze załącznika 1c. 

 

Podane powyżej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Programu Ograniczania 
Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, tj. w celu udzielenia dotacji oraz monitoringu i 
ewaluacji Programu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r., Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz 
poniższą klauzulą informacyjną. 

 

 



 

Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu danych osobowych Współwłaściciela budynku mieszkalnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 

z dnia 27.04.2016 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 Rozporządzenie, Wójt Gminy Bestwina informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych Współwłaściciela podanych w celu przystąpienia do Programu 

Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 jest Gmina Bestwina reprezentowana 

przez Wójta Gminy Bestwina z siedzibą: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Podane dane osobowe Współwłaściciela przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródła 

ciepła lub montażu paneli fotowoltaicznych. 

4. Podanie danych osobowych Współwłaściciela jest warunkiem zawarcia umowy dotacji. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a tym 

samym odrzucenie deklaracji udziału w Programie. 

5. Odbiorcami danych osobowych Współwłaściciela są: instytucje dofinansowujące realizację 

Programu, poza tym dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających dane 

osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie oraz 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora. 

6. Dane osobowe Współwłaściciela będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane, a po jego spełnieniu jedynie w celach archiwalnych przez okres wyznaczony 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania. 

8. Współwłaściciel ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, 

gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 


