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Pilchowice, dnia …………………….……. 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

Ja/My niżej podpisany(a)/podpisani: 
 

1 - ………………………………………………………………………………………………………...…………... 

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

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

(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

2 - ………………………………………………………………………………………………………...…………... 

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

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

(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

3 - ………………………………………………………………………………………………………...…………... 

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

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

(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

 

udzielamy pełnomocnictwa: 

 

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

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

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

(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

 

do dokonywania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania dofinansowania w ramach 

realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu 

energii na terenie Gminy Pilchowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – 

REACT-EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU w tym do złożenia deklaracji udziału 

w projekcie, zawarcia umowy o powierzenie grantu, realizacji inwestycji oraz jej rozliczenie.  

 

1 - …………………………………………… 
 

2 - …………………………………………… 
 

3 - …………………………………………… 
 

(data, podpis(y)) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE z siedzibą 
w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, kod pocztowy 44 – 145 PILCHOWICE, adres e-mail: 
ug@pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21.  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO  
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji, rozliczenia i udokumentowania 
trwałości projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Gminy Pilchowice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 
Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 
Odnawialne źródła energii – REACT-EU.  
 
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan LESZEK PROSZOWSKI 
adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w operacji. Nie podanie danych skutkuje 
brakiem uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania 
zgody. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,  
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. 
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 
 
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Pilchowice moich danych osobowych w związku z realizacją 
projektu: pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Pilchowice”.   
 
 
 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis)  
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Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu 
zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań 

wynikających z umowy dotacji 
 

 
Ja niżej podpisany(a): 
 
 ………………………………………………………………………………………………………... 

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

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

(data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) 

oświadczam, że wyrażam zgodę za zaciąganie przez mojego współmałżonka  

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

(imię, nazwisko, aktualne miejsce zamieszkania) 

 

zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Poprawa 
jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Pilchowice” 

  

 

 …………………………………………… 
 

(data, podpis 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE z siedzibą 
w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, kod pocztowy 44 – 145 PILCHOWICE, adres e-mail: 
ug@pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21.  
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 c RODO  
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawnych w celu realizacji, rozliczenia i udokumentowania 
trwałości projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Gminy Pilchowice”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 
Priorytetowej XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii Covid-19 – REACT-EU, Działanie 14.3 
Odnawialne źródła energii – REACT-EU.  
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Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan LESZEK PROSZOWSKI 
adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w operacji. Nie podanie danych skutkuje 
brakiem uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Pilchowice”. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/ do czasu wycofania 
zgody. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,  
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. 
Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO. 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22. 
 
 
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia RODO 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Pilchowice moich danych osobowych w związku z realizacją 
projektu: pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Pilchowice”.   
 
 
 

           ...............................................                                                ..........................................                     
(data, miejscowość)                                  (czytelny podpis) 

 
 
 
 


