
 
 
 
 
 
 

ANKIETA gospodarstwa domowego 
dla uczestników projektu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej  

do wytwarzania energii elektrycznej. 
 
 

Dane uczestnika projektu 

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

 
Adres zamieszkania  
 

…………………………………………………………………………… 
miejscowość,                                               nr domu,  

…………………………………………………………………………… 
kod pocztowy                                                poczta 

nr telefonu 
…………………………… 

adres e-mail 
………………………………………………………………… 

 

Dane dotyczące miejsca montażu 

miejscowość i nr domu  

nr geodezyjny działki  

nr księgi wieczystej  

tytuł prawny do nieruchomości     własność                                     współwłasność 

ilość kondygnacji:        
                                     

podziemnych ……..….  

naziemnych ………… 

miejsce montażu  paneli 
fotowoltaicznych ( przy założeniu, 
że: 

    budynek mieszkalny      budynek gospodarczy 

          dach              elewacja 

 

    konstrukcja wolnostojąca na gruncie 

rodzaj pokrycia dachowego*:  
UWAGA: na dachach pokrytych 
płytami azbestowymi (eternitem) 
solary nie będą instalowane 
*wypełnić w przypadku montażu na 
dachu 

 

   blacha 

   dachówka 

   inne (podać jakie) ……………….……….......... 

rodzaj dachu i kąt nachylenia 
połaci dachowej*   
 *wypełnić w przypadku montażu na 
dachu 

    płaski 

   jednospadowy …………..o              
   dwuspadowy  ……………o 

   kopertowy       … ..………o              
   wielospadowy ...…………o 

orientacja nachylenia dachu 
względem stron świata* 

*wypełnić w przypadku montażu na 
dachu 

   południowa 

   południowo-zachodnia 

   południowo-wschodnia 

   inna – podać jaka ……………………………… 

lokalizacja rozdzielnicy  
  pomieszczenie w piwnicy ……………………….…………… 

  pomieszczenie na parterze ………………………………….. 
 

 



Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej 

rzeczywiste roczne zużycie energii za rok 
2020 ( w kWh) …………………….. 

roczny koszt zakupu energii elektrycznej za 2020r  
………………………………………….. 

typ posiadanej instalacji elektrycznej 
 1-fazowa                                3-fazowa  

zainstalowana moc umowna (z umowy z 
zakładem energetycznym) 
………………………………kW 

jestem zainteresowana/zainteresowany instalacją 

fotowoltaiczna o mocy* :  

  5,4 kW      7,2 kW     9,9 kW  

 *Nie może być większa od zainstalowanej mocy umownej. 

czy w planowanym pod instalację budynku 
prowadzona jest działalność gospodarcza?  

   Tak                                        Nie 

 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
prawdziwe. 
 
 
      …………………..  ……………………………………. 
       data    czytelny podpis 
 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Racławice.  

2. Obsługę Gminy Racławice prowadzi Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 

Racławice kontakt: pod adresem e-mail gmina@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice  

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@raclawice.pl lub pocztą tradycyjną na 

adres urzędu  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust 1 lit.  c RODO w celu 

związanym z realizacją projektu „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII 

MAŁOPOLSKI”  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom. 

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja z realizacji projektu „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII 

MAŁOPOLSKI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, w ramach którego, na terenie gminy Racławice zostanie zrealizowane 

przedsięwzięcie p.n. Montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas określony w rozporządzeniu 

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 (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67), z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych 

osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne 

dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwne 



7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

warunkiem ważności oferty oraz konieczne do realizacji umowy. 

8.  Przysługuje Pani/Pana prawo do 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

9. nie przysługuje Pani/Pana 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszą Klauzulą Informacyjną. 

 

      …………………..  ……………………………………. 
       data    czytelny podpis 

 

 
 
 


