Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska
realizowanych na terenie Gminy Biłgoraj polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków

DANE WNIOSKODAWCY
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI
(NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

W związku z zakończeniem w dniu …………… realizacji zadania polegającego na budowie przydomowej
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biłgoraj oraz zgodnie z postanowieniami umowy Nr ……………. z dnia
……………… zawartej z Gminą Biłgoraj, niniejszym składam wniosek o wypłatę dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.
Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku):
(poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem)
 - faktury przedstawiające poniesione koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (wystawione na
Wnioskodawcę);

……………………………………
podpis Wnioskodawcy

1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88,
23 - 400 Biłgoraj tel. 84 688 28 30.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Uczestnictwa w przedsięwzięciach służących gospodarce
wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
5. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w przedsięwzięciach służących gospodarce wodnej na terenie
Gminy Biłgoraj.
6. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu:
a. podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie,
b. organom kontrolnym, nadzorczym i audytowym.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

...............................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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