Ankieta dotycząca źródeł ciepła
A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

W związku z prowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła na terenie Miasta Jordanowa, zwracamy się
z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta służy wyłącznie do celów informacyjnych i może
być pomocna w przypadku ubiegania się przez Miasto o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.
A.1

DANE LOKALIZUJĄCE OBIEKT
Imię i nazwisko: .......................................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................................
Tel ..........................................................................................................................................................................................
Adres e-mail ...........................................................................................................................................................................
* Podanie powyższych danych ułatwi kontakt w dalszym postępowaniu

B. DANE OBIEKTU - STAN ISTNIEJĄCY
B.1. TYP OBIEKTU
jednorodzinny budynek
inny ..........................................................................................................................................................................

B.2. DANE OBIEKTU
Ogrzewana powierzchnia budynku: ................................................................ m2
Rok budowy budynku ...........................................................................................
Czy budynek posiada ocieplone ściany

TAK

NIE

Jeśli TAK to w którym roku zostały ocieplone .......................................................
Czy budynek posiada ocieplony dach/stropodach

TAK

NIE

Jeśli TAK to w którym roku został ocieplony .........................................................
Czy budynek ma szczelne okna

TAK

NIE

Jeśli TAK to w którym roku były wymieniane

B.3. STOSOWANE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU (podkreśl właściwe)
Węgiel, ekogroszek
olej opałowy
biomasa (m.in. drewno, pelety)
energia elektryczna
inne ...........................................................................................................
*w przypadku stosowania więcej niż jednego paliwa należy je zaznaczyć

B.4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA, PIECA)
Rok produkcji: ..................... Moc: .......................KW
Ilość zużywanego paliwa/energii na rok ....................

Czy kocioł służy do przygotowania
ciepłej wody:
TAK
NIE

Stan techniczny kotła:
DOBRY

ZŁY

B.5. INNE UŻYTKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA (ogrzewanie budynku, przygotowanie ciepłej wody )-podkreśl właściwe
piec kuchenny, kominek, przepływowy ogrzewacz wody, bojler elektryczny, pompa ciepła, kolektory słoneczne
inne ..........................................................................................................................................................................

B.6. CZY STOSOWANE SĄ ODNAWIALNE ŹRÓDLA ENERGII (OZE) -podkreśl właściwe
NIE
TAK- kolektory słoneczne
TAK- pompa ciepła
TAK- ogniwa fotowoltaiczne
inne ..........................................................................................................................................................................
Jeśli TAK proszę wskazać rok montażu przy wybranym źródle energii

C. DANE OBIEKTU - STAN PLANOWANY
C.1. DEKLARACJA
Czy planują Państwo przeprowadzenie modernizacji polegającej na zmianie systemu grzewczego?
TAK
NIE
(Jeśli tak proszę o wypełnienie części C.3 ankiety)
Czy planują państwo przeprowadzenie modernizacji poprzez- podkreśli właściwe
montaż pompy ciepła
montaż kolektorów słonecznych
montaż ogniw fotowoltaicznych
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego
ocieplenie dachu/stropodachu
wymianę okien/drzwi

C.2. PLANOWANY TERMIN PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI- podkreśl właściwe
2021
2022
2023
później

C.3. PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU- podkreśl właściwe
węgiel – ekogroszek, energia elektryczna, olej opałowy, gaz, biomasa (m.in. drewno, pelety),
inne ..................................................................................................................................................

C.4. Czy planowane modernizacje realizowane będą tylko pod warunkiem otrzymania dofinansowania? podkreśl
TAK

NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.).
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul.
Rynek 1, 34-240 Jordanów
2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email
inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Miasto Jordanów oraz
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. Odbiorcą danych osobowych Urząd Miasta Jordanowa
6. 6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie danych osobowych.
(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY

