
Szanowni Państwo, 

Gmina Miedźna planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania 10.6 FEŚL Rozwój 

energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w formule parasolowej. W celu rozeznania 

zapotrzebowania mieszkańców na instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych Gmina Miedźna przygotowała 

krótką ankietę. Zachęcamy do jej wypełnienia. 

Ankietę można wypełnić online TUTAJ albo złożyć w Urzędzie Gminy Miedźna w terminie do 27 marca 2023 r. 

 

WSTĘPNA ANKIETA DOBORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Ankieta ma jedynie charakter poglądowy i służy rozeznaniu zapotrzebowania mieszkańców gminy Miedźna na 

instalacje fotowoltaiczne. 

Adres położenia 

nieruchomości 

Miejscowość ………………………….................................................… 

Ulica i numer ………………………………………….…………………………………………………………………….  

Dane o 

nieruchomości 

Liczba osób stale zamieszkujących gospodarstwo domowe :…………………… 

Zużycie energii elektrycznej w budynku w roku 2022: …….…........……… kWh/rok 

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 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 - RODO) (Dz. 

Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, iż:   

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedźna  jest Wójt Gminy Miedźna 

z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60, adres e-mail: 

urzad@miedzna.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna ,   tel. 32 211 61 60 

wew. 26, adres e-mail: iod@miedzna.pl. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zebranie danych do ankiet dotyczących ilości mieszkańców gminy 

Miedźna deklarujących chęć montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. 

4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art.  6 ust. 1 lit  a)  RODO – na podstawie 

udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, organizacjom międzynarodowym, 

innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz 

nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (5 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po dacie 

zakończenia sprawy). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla powyższych celów. 

8. Na podstawie art. 15 – 19  RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego 

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

 
…………………………………………………………….. 

        Podpis 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpRwmJdewaS0G77V5XhNXl_-DPZiMqLDDf1npYbNyK8Royw/viewform
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