
 
 

 

ZGODA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

NA WYKONANIE ZADANIA 

I PODPISANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU  

w ramach projektu pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe. 

 

My niżej podpisani: 

 

………………………………………..………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

………………………………………..………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

………………………………………..………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

………………………………………..………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

 

 

będący współwłaścicielami nieruchomości położonej w Zambrowie 

przy ul. …………………………………………………………..……………………………………… 

wyrażamy zgodę na wykonanie zadania inwestycyjnego i podpisanie umowy o powierzenie Grantu 

w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”. 

 

Jednocześnie upoważniamy ……………………………….…………………………………… PESEL:  

                                                                                          (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji, rozliczeniem Grantu 

oraz przekazania dotacji na konto Wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Data, miejscowość, czytelny podpis 

 



 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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) 

informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z 

tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 

Zambrów; tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl; 

2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla 

mieszkańców Miasta Zambrów” w zakresie potencjalnej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na 

budynkach jednorodzinnych.  

4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,  

w ramach sprawowania władzy publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją ww. celu przechowywane będą przez okres 5 lat od 

daty zakończenia projektu.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uzasadnionych 

przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres 

e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Miastem Zambrów. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

9. Podanie danych zawartych w deklaracji jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.   

 

 

 

 
…………………………….       ……………………… 

          Data                       Podpis 

 


