
Miedźna, dnia ……….…………… 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

 
Ja, niżej podpisany/a 

Imię:......................................................Nazwisko:...................................................................... 

nr dowodu osobistego:...........................................nr pesel:………………………………………. 

zamieszkały/a............................................................................................................................ 

.................................................................................telefon........................................................ 

udzielam pełnomocnictwa 

Pani/Panu  

Imię: ....................................................Nazwisko: ..................................................................... 

nr dowodu osobistego:...........................................nr pesel:………………………………………. 

zamieszkałego/j:......................................................................................................................... 

………………………………………………………...telefon.......................................................... 

 

do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji celowej na 

dofinansowanie wymiany źródła ciepła realizowanego w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji 

dla Gminy Miedźna. 

 
Oświadczam, że spełniam wymogi „Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach 

indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna” oraz akceptuję 

warunki w nim zawarte. 

 

 

 

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

                                                                             Data, czytelny podpis 

 
Pełnomocnictwo należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 14 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 (dalej: RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna przy ul. 
Wiejskiej 131, 43 – 227 Miedźna. 

2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: iod@miedzna.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku 
o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 
wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zadanie zostanie 
zrealizowane. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi 
roszczeniami przez administratora danych. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań 
związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania 
wymaganych danych będzie brak realizacji ww. celu; 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Operatorowi programu ograniczenia niskiej emisji na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi odpowiedzialnemu za proces 
weryfikacji danych zawartych we wniosku i sporządzonej dokumentacji technicznej, w tym uczestniczenia w odbiorze 
robót, przygotowanie umów oraz kompletowania dokumentacji rozliczeniowej, a także Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu rozliczenia uzyskanych środków finansowych, 

9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską 
i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

Zapoznałem/am się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Wójta Gminy Miedźna w zakresie wskazanym we wniosku oraz pełnomocnictwie, w celu 
realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także 
dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. 

 

……………………. ……………………………………. 
data Podpis wnioskodawcy/Pełnomocnika 

  
 ……………………………………. 
 Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa 
  
 ……………………………………. 
 Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa 
 

 

mailto:iod@miedzna.pl

