Oświadczenie
Ja niżej podpisany(a) .........................…………..............……………………………………...............……...............
zamieszkały(a) ………………...............…………………………………………………............………………….
oświadczam, że:
- zapoznałem/am się regulaminem Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji,
- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli, przez przedstawicieli Operatora i Urzędu Miasta Bierunia,
zmodernizowanej instalacji grzewczej, w ciągu pięciu lat od dnia otrzymania dofinansowania,
- nie posiadam nieuregulowanych zobowiązań finansowych (publicznoprawnych, cywilnoprawnych) wobec
Gminy Bieruń, w tym nie zalegam z opłatą podatku od nieruchomości, opłatą za wywóz śmieci oraz opłatą
podatku za psa,
- nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacyjnej (jeżeli istnieją techniczne możliwości podłączenia).
Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
(oświadczenie niniejsze dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych w postępowaniu
o udzielenie dofinansowania)
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia, z siedzibą w Bieruniu,
przy ul. Rynek 14. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl , tel. 32 324 24 67). Przetwarzanie danych jest warunkiem
niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu zawarcia, a następnie wykonania
umowy dotyczącej przyznania dotacji do realizowanych inwestycji w zakresie ograniczenia emisji. Dane nie będą
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami danych może być Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych. Dane będą przechowywane jedynie
w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator
danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony. Osoba, której dane są
przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.

........................................
Bieruń, dnia
……………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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