
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 39/2023 

Wójta Gminy Potęgowo  

z dnia 06.03.2023 r. 

 

1. Dane wnioskodawcy 

Podmiot ubiegający się o dotację 
 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa  

Imię i nazwisko / 
Nazwa Wnioskodawcy  
PESEL  

 
 

Adres zamieszkania / Siedziba 
 

 

Adres do korespondencji 
(jeżeli dotyczy) 

 

Nr telefonu, e-mail  

2. Informacje nt. planowanego przedsięwzięcia 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia  

(adres), nr działki 
 

Planowana moc instalacji fotowoltaicznej 

[kW] 
 

Planowana data montażu instalacji  

Nr konta bankowego Wnioskodawcy  

Do wniosku załączyć: 
1. Oświadczenia stanowiące załączniki nr 1 - 4 do niniejszego wniosku 
2. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku:  
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się  
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymane w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
 - Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 ze zm.) albo 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., nr 121, poz. 810) 

 
………………………….. 

Data, miejscowość 

 
………………………….. 

Czytelny podpis 

 

 Program dotacji celowej za środków budżetu 

Gminy Potęgowo na realizację przedsięwzięć 

związanych z ochroną środowiska na lata  

2023 – 2025 

 

zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 

 

 
Wniosek o dofinansowanie 

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 39/2023 

Wójta Gminy Potęgowo  

z dnia 06.03.2023 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie 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), zwanym dalej RODO: 

 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Potęgowo z siedzibą w Urzędzie 

Gminy Potęgowo ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo. 

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Potęgowo jest Paweł Kamiński, z którym można 

kontaktować się za pośrednictwem: tel. 59 8454982, e-mail sekretarz@potegowo.pl. 

3.    Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu udzielenie dofinansowania za zakup i 

montaż paneli fotowoltaicznych, w tym zawarcia stosownej umowy. 

4.    Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. 

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, 

zawarcia i realizacji/wykonania umowy. 

6.    Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom danych, którzy na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Administratorem Danych przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem danych jest Wójt Gminy Potęgowo.  

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, 

przechowywane po zakończeniu umowy przez okres 5 lat zgodnie z przepisami wynikającymi  

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do 

zaspokojenia ewentualnych roszczeń stron umowy. 

8.    Przysługuje Pani/Panu: 

1)       prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO, 

2)       prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, 

3)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO , 

4)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, 

 

9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

10.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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