
Załącznik Nr 1 do Wniosku o dofinansowanie 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE NA 

TERENIE GMINY DREZDENKO 

Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez 

współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji 

imię i nazwisko 
 

 

PESEL lub inny numer identyfikacyjny 
 

 

adres zamieszkania 
 

 
 
 

wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałżonka: 

imię i nazwisko 
 

 

zobowiązań wynikających z umowy dotacji zawieranej w celu dofinansowania przedsięwzięcia 
realizowanego w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Drezdenko, których treść jest 
mi znana. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 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 (dalej RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Drezdenko z siedzibą z siedzibą w Drezdenku (66-
530), przy ulicy Warszawskiej1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: 
um@drezdenko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: 
iod@drezdenko.pl . 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania w 
ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” w Gminie Drezdenko, na podstawie Ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w związku z wykonywaniem zadania 
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie zawartej umowy 
(art. 6 ust. 1 lit. b  RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego 
powyżej, aż do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów 
prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz 
Administratora. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do 
dostępu do danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. 

6. Ma Pani/Pana prawo do: 
a) sprostowania danych osobowych, 
b) dostępu do danych osobowych, 
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 
………………………………………………… 

(data, czytelny podpis) 

mailto:iod@drezdenko.pl

