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IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

ADRES MONTAŻU INSTALACJI 
 

NUMER DZIAŁKI  NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ  

TELEFON 
 

ADRES E-MAIL  

NAZWA KLASTRA ENERGII  

 

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 - 4 osoby  
 - 5 i więcej 

 - 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. 

 
 

  

 - pompa ciepła  

Preferowany typ: 

 - gruntowa  (sondy pionowe) – CO i CWU 

 - powietrzna (powietrze/woda)– CO i CWU 

 - powietrzna (wyłącznie do CWU) 

 

CO – Centralne Ogrzewanie 

CWU – Ciepła Woda Użytkowa 

 - kocioł pelletowy 

Moc aktualnego źródła ciepła: 

 - ……………………….. 

 

  

ANKIETA INFORMACYJNA 
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 - magazyn energii 

Dodatkowe informacje 

 - czy posiadasz działającą instalację 
fotowoltaiczną 

 

 moc istniejącej instalacji fotowoltaicznej 
(wpisz poniżej) 

 

 

 nazwa i rodzaj inwertera (wpisz poniżej) 

 

 

 - domowa stacja ładowania samochodów elektrycznych 

 rodzaj i nazwa posiadanego lub 
planowanego do zakupu samochodu 
elektrycznego 

 

 

INFORMACJE DOT. GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Rodzaj dachu: 
 

 - jednospadowy     - dwuspadowy                

 - płaski         - wielospadowy 

  - inny …………………………… 

Poszycie dachu: 
 - blachodachówka     - dachówka                 

 - eternit   - papa      - inne …………………… 

Jaki obecnie używacie Państwo rodzaj opału: 
 - drewno     - węgiel      - pelet  

 - inne .............................. 

Rodzaj grzejników: 

 - żeliwne              - panelowe 

 - aluminiowe        - stalowe 

 - inne ………………………… 

Ogrzewanie podłogowe:               - Tak              - Nie 

Zużycie wody w Państwa gospodarstwie w okresie 1 miesiąca: .................................................... m3 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego:  ........................... m2 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za 
energię w 2021 r.: 

Zużycie: 

…………………………………… 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) 
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 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza 
ani rolnicza 

 
1. 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),  

2. montaż instalacji na budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%, zaś na 

budynkach 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 8%,  

3. 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. 

 

 
 
Wyrażam zgodę: 
 
❑  Doeko Group Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, 

❑ Krajowej Agencji Społeczności Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach 

na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu koordynacji uczestnictwa w Klastrze Energii Brama Podhala 
w tym przechowywanie przekazanych przeze mnie oryginałów dokumentów lub/oraz ich kopii. Przechowywanie dokumentów 
zawierających dane osobowe odbywa się a zasadach wskazanych poniżej w klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania 
danych osobowych. 

 
_____________________ 

Data, Podpis 
 

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI OTRZYMYWANIEM ELEKTRONICZNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH W ZAKRESIE 
OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG I PRODUKTÓW, AKTUALNYCH PROMOCJI I WYDARZEŃ PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY NA KONTAKT 
MAILOWY LUB TELEFONICZNY I ZAPOZNANIE SIĘ Z INFROMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TYM ZAKRESIE: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie adresu email oraz numeru telefonu  w celu marketingu bezpośredniego, w tym  
przesyłania informacji marketingowych, a zwłaszcza przesyłania mi aktualnej oferty handlowej przez: 
 

❑ Doeko Group Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, 

❑ Krajową Agencję Społeczności Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, 

❑ Bolton Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach.  

 
 

_____________________ 
Data, Podpis 

 
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych: 
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem umieszczonych na ankiecie danych osobowych są: 

• Miasto Jordanów, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, zwana dalej Gminą; 

• DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, e-mail biuro@doekogroup.pl - w 
tym zakresie przedstawicielami Administratora są członkowie zarządu spółki, tj. Szymon Kozak (Prezes Zarządu) oraz Jakub 
Maceja (Wiceprezes Zarządu), 

• Krajowa Agencja Społeczności Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce  
e– mail: biuro@solarclean.pl - w tym zakresie przedstawicielem Administratora jest Krzysztof Sajdutka (Prezes Zarządu), 

• Bolton Electric Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, e – mail – biuro@boltonelectric.pl- 
w tym zakresie przedstawicielami Administratora są członkowie zarządu spółki, tj. Jakub Maceja (Prezes Zarządu) oraz 
Szymon Kozak (Wiceprezes Zarządu). 

Skąd Administratorzy mają moje dane osobowe? Dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, dzięki wypełnieniu ankiety. 
 

mailto:biuro@solarclean.pl
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Jakimi danymi osobowymi dysponują Administratorzy? Danymi udostępnionymi w tej ankiecie, tj.: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres montażu instalacji, numer działki, numer księgi wieczystej, telefon i e-adres mail oraz danymi ujawnionymi na 
udostępnionym tytule prawnym do władania nieruchomością.  
 
Konsekwencją niepodania danych opisanych powyżej jest brak możliwości właściwej weryfikacji możliwości udziału w projekcie 
realizowanym przez Gminę 
 
Podanie danych osobowych innych niż wskazane powyżej jest dobrowolne. Administrator zwraca się z prośbą o nieprzekazywanie 
informacji w szerszym niż wymagany zakresie.  
 
W jakim celu będą przetwarzane moje dane osobowe i jaka jest podstawa ich przetwarzania?  
Gmina będzie przetwarzać Państwa dane osobowe celem realizacji prac związanych z wykonaniem ankiet terenowych, w 
szczególności koordynacji ich przeprowadzenia i przekazywania dokumentów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
DOEKO będzie przetwarzać Państwa dane osobowe zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na cele prac związanych z 
realizacją ankiet terenowych, podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli podjęcie działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
 
Doeko będzie przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu koordynacji Klastra Energii realizowanego przez Miasto Jordanów, 
którego Koordynatorem będzie Doeko Group Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywać się będzie na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolnej zgody. W związku ze zmianą Koordynatora w trakcie realizacji Klastra, Państwa 
dane na tej podstawie będą przetwarzane przez Krajową Agencję Społeczności Energetycznych Sp. z o.o., która będzie 
administratorem danych w tym zakresie po objęciu funkcji Koordynatora.  

 
Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na kontakt w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie Państwu za pośrednictwem 
maila elektronicznych informacji handlowych podstawą prawną przetwarzania wskazanego przez Państwa adresu email oraz numeru 
telefonu jest odrębna i dobrowolna Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez jednoznaczną czynność 
potwierdzającą, jaką jest złożenie podpisu pod klauzulą zgody.   
 
Przetwarzanie danych osobowych i informacji wskazanych w ankiecie może stać się podstawą do ewentualnych roszczeń osób, 
których dane dotyczą lub któregokolwiek z Administratorów.  Administratorzy powołując się na swój uzasadniony interes polegający 
na ochronie ich praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzegają sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w 
celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 
 
Czy moje dane osobowe są przekazywane dalej?  
Na dalszym etapie realizacji projektu, w przypadku podpisania umowy o przyznaniu dofinansowania  może wystąpić potrzeba 
przekazania na rzecz Gminy-Lidera projektu oraz Instytucji Zarządzającej – Zarządowi Województwa. Podmiotem przekazującym jest 
wówczas Gmina. 
 
Administratorzy  udostępnia dane osobowe wyłącznie następującym podmiotom:  
• Organom państwowym, wobec których na mocy przepisów są obowiązani do udostępnienia takich danych; 
• podmiotom współpracującym z Administratorami na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w celu realizacji określonych w takiej umowie zadań i usług na rzecz któregokolwiek z Administratorów, w szczególności 
w zakresie usług prawnych lub doradczych.  

 
Administratorzy na bieżąco prowadzą analizę ryzyka poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych w celu 
zapewnienia, że są one przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.  
 
Administratorzy podczas udostępniania lub powierzania danych osobowych podwykonawcom lub innym podmiotom 
współpracującym podejmują niezbędne działania celem zagwarantowania bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych 
osobowych, których są administratorami. 
 
Przewarzane przez Administratorów dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a także nie są 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
Jak długo będą przechowywane dane? 
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Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie 
Państwa zgody przetwarzane są do czasu jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem stosowanego przetwarzania 
danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  
 
Dane obligatoryjne uzyskane poprzez wypełnienie Deklaracji przetwarzane są przez czas niezbędny dla realizacji celu w postaci prac 
związanych z realizacją ankiet terenowych..  
 
Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą ulec przedłużeniu w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia 
i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 
tego przepisy prawa.  
 
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 
 
Jakie są moje prawa? Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. Ma Pani /Pan 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. 

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

 Data……………………………… 

Podpis …………………………….. 

 

 
 

 
 


