Ujazd, dnia ………………
OŚWIADCZENIE
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej i/ lub gospodarstwa rolnego

Ja, niżej podpisany/a1 ……………………........……………………………..….………………………………..……....
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w …..……………………….................…………………………………………………………..……….
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr działki)

PESEL ………………………………… nr telefonu ………………………………………,
adres e-mail …..………………………………………………………
W związku ze złożeniem Deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd
- etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii
oświadczam, że w budynku mieszkalnym objętym niniejszym projektem zlokalizowanym pod adresem
…………………………………………………………….............................................
(nr działki: …………………….; miejscowość/osiedle/dzielnica: ………………………………..…………………),
którego jestem właścicielem*/współwłaścicielem*/do którego posiadam prawo do dysponowania nieruchomością*
nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani gospodarstwo rolne. Jednocześnie

oświadczam,

iż w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej i/lub gospodarstwa rolnego natychmiast poinformuję o tym
na piśmie Gminę Ujazd.
Ponadto oświadczam, że energia cieplna i słoneczna wyprodukowana przez nowe urządzenia

będzie

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe.

……….………………………………..
Podpis/-y

1

W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
*niepotrzebne skreślić

Klauzula Informacyjna RODO dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd
– etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016z późn. zm. ) Gmina Ujazd informuje, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ujazd, Urząd Gminy Ujazd Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

2)

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail
iod@ujazd.com.pl tel.: 44 719-21-29

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e 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 (RODO) w celu realizacji przez Administratora obowiązków informacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych i
statystycznych związanych z realizacja projektu.

4)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych,
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
(podmioty przetwarzające);

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania
dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich;

6)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla
potrzeb realizacji ww. projektu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie;

7)

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa;

8)

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu;

9)

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Oświadczam, że zapoznałem z się powyższą klauzula informacyjną, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania

………………………………………………………………
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