
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

1. Ja, niżej podpisany/a jako ubiegający/a się o dofinansowanie/wyrażający zgodę na 

realizację inwestycji* na zadanie dotyczące wymiany źródła ciepła w indywidualnym 

gospodarstwie domowym na terenie Gminy Korzenna, działając na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę 

Korzenna, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego – tj. Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 

Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Ministra Rozwoju – 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w celach związanych z realizacją projektu pn.*  

 „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna”  

 „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna na źródła ciepła wykorzystujące 

paliwa stałe” 

 

2. Przyjąłem/ęłam do wiadomości, iż dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby 

programu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Korzenna, które to środki 

Gmina Korzenna pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych w ramach ww. projektu, w celu realizacji Programu oraz jego monitoringu i 

ewaluacji.  

 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w Rozporządzenia jest Wójt Gminy 

Korzenna, 33-322 Korzenna 325. Przyjmuję zatem do wiadomości, że dane osobowe 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła i innych dokumentach 

związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł 

ciepła zostaną przekazane w celu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego oświadczenia.  

 

4. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do danych i ich 

poprawiania.  

 

 

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

Miejscowość, data                  Podpis Wnioskodawcy/ów/ osoby wyrażającej  

zgodę   na realizacje inwestycji 
*) zaznaczyć właściwe 

 


