ANKIETA INFORMACYJNA
TOMASZÓW LUBELSKI
IMIĘ
NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES MONTAŻU INSTALACJI
NUMER DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

TELEFON

ADRES E-MAIL

DEKLARACJA WYBORU ŹRÓDŁA
Jakie urządzenia OZE chcielibyście Państwo zainstalować w Waszym domu.
(zaznaczyć  właściwe pole)

 - instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej

Dla ilu osób ma służyć w/w instalacja:
 - 2 - 3 osoby
 - 4 - 5 osób
 - 6 i więcej (ilu .............)

 - instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej

UWAGA
W przypadku pokrycia dachu eternitem nie ma możliwości instalacji urządzeń na dachu.
Alternatywnie w przypadku instalacji solarnej możliwy jest montaż na ścianie budynku, tarasie lub gruncie.
Alternatywnie w przypadku instalacji fotowoltaicznej możliwy jest montaż na dachu budynku gospodarczego lub
gruncie.
Preferowany typ:
 - powietrzna (powietrze/woda)– CO i CWU
 - powietrzna (wyłącznie do CWU)

 - pompa ciepła

CO – Centralne Ogrzewanie
CWU – Ciepła Woda Użytkowa

 - kocioł na biomasę (pellet)

INFORMACJE DOT. GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 - jednospadowy  - dwuspadowy
Rodzaj dachu:

 - płaski

 - wielospadowy

 - inny ……………………………
 - blachodachówka  - dachówka
Poszycie dachu:

 - eternit  - papa  - inne ……………………
 - drewno  - węgiel

Jaki obecnie używacie Państwo rodzaj opału:

Rodzaj grzejników:

 - pelet

 - inne ..............................
 - żeliwne

 - panelowe

 - aluminiowe

 - stalowe

 - inne …………………………

Ogrzewanie podłogowe:

 - Tak

 - Nie

Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w okresie 1 miesiąca:

.................................................... m3

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:

........................... m2
Zużycie:

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za
energię w 2018 r.:

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

Moc umowna (przyłączeniowa) na energię elektryczną:

………………………kW

Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest:

 - działalność gospodarcza
 - działalność gospodarcza (z wydzielonym
licznikiem energii na działalność)
 - działalność rolnicza
 - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem
energii na działalność)
 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza
ani rolnicza

1.
2.

3.

tytuł prawny do władania nieruchomością jest niezbędny do uzyskania przyłącza mikroinstalacji do sieci (najczęściej spotykanymi tytułami do
władania nieruchomością są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem, lub samoistne posiadanie),
montaż instalacji na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%,
zaś na budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powierzchnia
użytkowa budynku będzie weryfikowana przez Urząd Gminy. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub budynku gospodarczym będzie
obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%,
rodzaju pokrycia dachowego - eternit, blacha, itp... Jeżeli na budynku, którego użytkownik chce zamontować instalację jest eternit proszę podać
czy w przeciągu roku planuję się wymianę poszycia.
_____________________
Data i czytelny podpis

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
powyżej podanych danych osobowych przez DOEKO Group sp. z o.o. (zwanej dalej DOEKO) na cele marketingowe, w tym przesyłania mi ofert i
newsletterów. Wyrażam również zgodę na przechowywanie przez DOEKO przekazanych przeze mnie oryginałów dokumentów lub/oraz ich kopii.

_____________________
Data i czytelny podpis
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest:
• DOEKO Group sp. z oo. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 4a/49, 31-231 Kraków, e-mail biuro@doekogroup.pl
Skąd Administratorzy mają moje dane osobowe? Dane osobowe uzyskaliśmy od bezpośrednio od Pani / Pana, dzięki tej ankiecie.
Jakimi danymi osobowymi dysponują Administratorzy? Danymi podanymi w tej ankiecie – imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres montażu instalacji, numer działki, numer księgi
wieczystej, telefon i e-mail.
W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe i jaka jest podstawa ich przetwarzania? Gmina będzie przetwarzana dane osobowe na cele prac związanych z wykonaniem
ankiet terenowych, w szczególności koordynacji ich przeprowadzenia i przekazywania dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
W przypadku DOEKO:
• w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na cele prac związanych z realizacją ankiet terenowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. ba) RODO.
Czy moje dane osobowe są przekazywane dalej? Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych pracowników naszych kontrahentów dalej. Taka sytuacja może mieć jednak miejsce
np. w sytuacji potrzeby konsultacji z fachowym podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Gminy lub DOEKO – księgowym, doradcą podatkowym, adwokatem lub radcą
prawnym. Na dalszym etapie realizacji projektu, może wystąpić potrzeba przekazania na rzecz Gminy-Lidera projektu oraz Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa
Małopolskiego.
Jak długo będą przechowywane dane? Dane osobowe będą przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń.
Jakie są moje prawa? Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani /Pa n również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest
wyrażona przez Panią / Pana zgoda, może ją Pani / Pan w dowolnym momencie i w dowolnej formie wycofać.

