
ANKIETA 
  

W związku z pojawieniem się informacji o planowanych naborach do konkursów  

w zakresie dofinansowań instalacji OZE Gmina Herby niniejszą ankietą sonduje 

zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. konkursach. Planowana wysokość 

dofinansowania to ok. 70-85 % kosztów kwalifikowanych, jednakże ze względu na brak 

szczegółowych wytycznych dokładny poziom dofinansowania będzie znany po ogłoszeniu 

regulaminu konkursu. 

 

1. Dane osoby zainteresowanej: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….………. 

Adres ……………………………………………………………………………………..........  

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

Telefon ………………………………………………………………………………………... 

E-mail ..………………………………………………………………………………………... 

 

2. Informuję, że jestem zainteresowany/a montażem (proszę zaznaczyć tylko jedną opcję): 

       Instalacji fotowoltaicznej o mocy: 

   3 kW 

4 kW 

5 kW 

             Instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o mocy: 

3 kW 

4 kW 

5 kW 

             Pompy ciepła (powietrzna pompa ciepła do ogrzewania budynku i c.w.u. – dobór 

             mocy ustalony będzie na podstawie audytu); 

              Pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 5 kW 

 

        …….……….………………… 

              data i podpis 
 
 
 

Niniejsza ankieta nie jest deklaracją udziału w projekcie! Służy jedynie szacowaniu 

zainteresowania mieszkańców.  

 

Ankietę można złożyć w wersji papierowej - w Urzędzie Gminy Herby – pokój nr 6, 

 oraz w wersji elektronicznej – na adres mailowy: srodki.zewnetrzne@herby.pl  

Termin złożenia  ankiety  od  27.02.2023 r.  do  10.03.2023 r. 

mailto:srodki.zewnetrzne@herby.pl


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników badania ankietowego 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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), wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie.  

 

 

         ………………………… 

          data i podpis 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników badania ankietowego 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych/ uczestników badania ankietowego jest  

Wójt Gminy Herby z siedzibą w Herbach ul. Lubliniecka 33. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres mailowy: inspektor@odocn.pl lub pisemnie 

na adres siedziby Urzędu Gminy Herby.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożoną ankietą na podstawie  

art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli wyrażonej zgody. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym  

na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 

dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa oraz po spełnieniu 

celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie  

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim  

na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.  

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania  

od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 

swoich danych osobowych. Posiada również Pani/Pan prawo usunięcia swoich danych 

osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.  

7) Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.  

8) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

profilowane. 

 

 


