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DEKLARACJA 

przyst,!pienia do montazu pompy ciepla 

w ramach dzialania 4.1. Odnawialne zrodla energii OZE 

z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

Ja nizej podp isany deklaruj£; ch£;c uczestnictwa w projekcie pn. "Instalacja 

system6w odnawialnych ir6det energii na terenie Miasta i Gminy G6ra Kalwaria, Gminy 

Raci'lz oraz Gminy Baboszewo". 

Imi£; i Nazwisko 

Miejscowosc ... ... .. ....... .... .. .. .... .. .. .. ...... .. .. .. ... .. 

ul. ...... .......... .. ........ .. , ...... . nr domu .. nr mieszkania .. .. .. .... " .. 

kod poczt .. ........ " ...... " .. ...... 

tel. ..... .. .. ......... ................. " .. " . .. . 

e-mail .......... .. .......... .. ...... .... .. ... ... . 

Po pozytywnej weryfikacji przez Wykonawc£; technicznej mozliwosci montazu 

powietrznej pompy ciepta do podgrzewu cieptej wody uzytkowej w podanej loka lizacji 

zobowi'lzuj£; si£; do podpisania z Gmin'l Baboszewo umowy przyst'lpienia do projektu. 

Jednoczesnie zobowiqzuj£; si£; do wnies ienie wktadu wtasnego do przedm iotowej 

inwestycji w wysokosci 20% wartosci netto koszt6w kwalifikowanych wynikajqcych 

z wartosci montazu powietrznej pompy ciepta, wycenionego przez Wyko nawc£; 

wytonionego w drodze post£;powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego oraz 

catkowitej wartosci podatku naleznego VAT dla danej inwestycji. 

(miejscowosc, data) (pod pis Mieszkanca) 



I(Ja uzula infor macyjna 

Na podstawie art 13 ust. 1 i ust. 2, rozporz<\dzenia Pa rlamentu Eu ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 20 16 r. W sprawie 
ochrony os6 b fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danyeh oraz 
uehylenia dyrektywy 95/46/WE (da lej: RODO), informuj~, ie: 

1. Administr a tOl"em Pani/Pana danych osobowyeh jest jest Gmina Baboszewo z siedzibq Baboszewo. przy u!. Wa rszawska 9A, 
reprezentowana przez W6jta Gminy Baboszewo. Administrator prowadzi operaeje przetwarzania Pani / Pana danyeh 
osobowyeh w zwiqzku z realizacj<l projektu pn. Jnstalaeja system6w odnawialnyeh ir6del energii na terenie Miasta i Gminy 
Go ra Kalwaria, Gminy Raciqi oraz Gminy 8aboszewo". 

Wsp6ladministrato rem danyeh osobowyeh jest odpowiednio: 
a) Za rz<ld Wojew6dztwa Mazowieekiego dla zakresu danyeh osobowyeh Wnioskodaweow, Benefiejent6w i Partnerow 

oraz ieh praeow nik6w, kt6rzy aplil<u j'l 0 srodki unijne i realizujq projekty w ramaeh Regional nego Programu 
Operaeyjnego Wojew6dztwa Mazowieekiego na lata 2014-2020; 

b) Minister wlasciwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru "Centralny system teleinformatyezny wspie rajqey real izacj~ 
programow operaeyjnych". 

Inspel<to rem da nyeh osobowyeh u Administrato ra jest Marzanua Juehlle r - iod@gminababoszewo.pl 

2. Pani/Pana dane oso bowe przetwarzane b~dq w celu realizacji projektu pn.: "Instalacja system6w odnawial nych ir6de! energii 
na terenie Miasta i Gminy G6ra Kalwaria, Gminy Raciqi oraz Gm iny Baboszewo" wsp6Hinansowanego ze srodk6w 
Europejskiego Funduszu Rozwoj u Regionalnego w ramaeh Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV. Przejscie na gospodark~ niskoemisyjn'l na podstawie 
art. 6 ust. 1 li t. a Rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U E) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwi<lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi e swobodnego przeptywu takich danyeh 
oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz~dzenie 0 oehronie danych) w zwiqzku z: 

a) rozpol"Zqdzen iem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/ 2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj<tcego 
wsp61ne przepisy dotyezqce Europejskiego Funduszll Rozwoju Regiona lnego, Eu ropejskiego Fund uszu Spoteeznego, 
Funduszu Sp6jnosci, Eu ropejski ego Funduszu Rolnego na rzeez Rozwoju Obszar6w Wiejskieh oraz Europejskiego 
Funduszu Mors\dego i Rybackiego oraz ustanawiajqeego przepisy og61ne dotyezqce Europejskiego Funnuszll Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoteeznego, Funduszu Sp6jnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uehyJajiJeego rozpo rzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporzqdze niem Parlame ntu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sp rawie 
Europejskiego Funduszu Spoieeznego i uchylajqcego rozporz'ldzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

e) ustaw'l z dnia 11 li pea 2014 r. 0 zasadaeh realizacji programow w zakresie polityki sp6jnosci finansowanyeh 
w perspektywie finansowej 2014- 2020; 

d) rozporzijdzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/20 14 z dnia 22 wrzesnia 2014 r. usta nawiajqeego szczegotowe 
przepisy wykonaweze do rozpo rziJdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20 13 w odniesieniu do 
wzor6w stuiqcych do prze\{azywania Komisji okreslonych informacji oraz szczeg6iowe przepisy dotycz'Ice wymiany 
informac; i mi~dzy beneficjentami a instytuejami zarzqdzaj<leymi, certyfikujqcymi, alldytowymi i pos redniczqeymi 
a dane nie b~dq udost~pniane podmio[om innym nii uprawnione na moey przep is6w prawa. 

3. Podanie da nych Pani/Pana jest niezb~dne do realizacji projektu pu. "Instalacja system6w odnawialnych ir6del energi i na 
terenie tvliasta i Gminy C6ra Kalwaria, Gminy Raciqi oraz Gminy Baboszewo" w szczeg6lnoSci potwierdzenia 
kwalifikowalnosci wydatk6w, udzielenia wsparcia, moni toringu, ewaluacji, kontroll, audytu i sprawozdawczosci oraz dzialan 
informacyjno-promoeyjnyeh w ramaeh Regionalnego Programu Operaeyjnego Wojew6dztwa Mazowieekiego na lata 
2014·2020 

4. Posiada Pani/Pa n prawo do: 
iqdania od Admi nistratora dost~pu do swoich danyeh osobowyeh, ieh sp rostowania, usuni~cja lub ograniczen ia 
przetwarzania danyeh osobowych, 
wniesienia sp rzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
przenosze nia danych, 
wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Oehrony Danych Osobowych, 
prawo do cofni~cia zgody w dowolnym momencie bez wpl}"NU na zgodnost z prawem przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wn iesienia sp rzeciwu wobec przetwarzan ia Pani/Pana danych osobowyeh, chyba, ie 
ADO moie przetwarzac da ne na pods tawie szczeg61nych przepisQw prawa. 

5. Podanie p rzez Pani<l./ Pa na danyeh osobowyeh jest waru nkiem ko niecznym do otrzymania wspareia, a odmowa ich podania 
jest rownoznaczna z brakiem moiliwosei uzyska nia wsparcia w ramach projektu. 

6. Odbiorcq Pani/Pana danych oso bowych b~dzie : Instytlleja Zarz'ldzaj'lea - Zarzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego, stanowiqey 
Instytucjq ZarzqdzajqCi} dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz 
podmioty, kt6re na zleeenie Ad min istratora danyeh uezes tnicz'! w realizaej i Projektll 

7. Pa ni/ Pana dane oso bowe nie podlegaj<\ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj i, w tym profilowaniu. 
8. Pani/Palla dane osobowe b~d<'l przechowywane do czaSll rozliczenia Regionalnego Programu Operaeyjnego Wojew6dztwa 

Mazowiecldego na lata 20 14 "2020 oraz zakoftczenia archiwizowania dolmmen tacj i. 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Dzialaj'tc w imieniu wtasnym wyrazam zgod(( na przetwarzanie moich 
danych osobowych w postaci: 

nr telefonu .... .... .. .. ............... .......... .......... . .. ... .. ... . 

adresu e-mail . . . ................................ .. ..... .. ... . ....... . 

zgodnie z Rozporz'tdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'tzku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz'tdzenie 0 ochronie 
danych) przez Urzlld Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo (b((d'tcy Administratorem tych danych osobowych) 
i przyjmuj(( do wiaclomosci, ze celem przetwarzania jest uzyskanie ze mnll 
mozliwosci szybszego i bezposredniego kontaktu w ramach instalacji 
systemow odnawialnych irodel energii. 

Oswiadczam r6wmez, ze mam swiadomos6, iz podanie ww. danych 
osobowychjest dobrowolne oraz ze zgoda moze bye cofni~ta w kai:dym czasie. 

Zapoznalam (-em) SI(( z treSciet klauzuli informacyjnej, w tym 
z informacjet 0 celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
o prawach mi przyslugujetcych w zwietzku z przetwarzaniem danych . 

. .. , .... . .. " . .. ... .. ..... . ..... . • •• • •••••••••• 0 ••• •••• ••••••••• • •••• • • • 

(data) (podpis) 


