Ankieta: PANELE FOTOWOLTAICZNE
Gmina Dabrowice
NR ANKIETY:
(!) Przed wypełnieniem ankiety proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru ankiet dostępnym na stronie

internetowej (tJzupelnić) oraz w Punkcie obsługi Klienta Urzędu Gminy.

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.
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Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego mniejsza niż 300m, TAKA{IE
Załączam kserokopię rachunku za energię elektryczną
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Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z projektem zgodnie
zprzepisamiustawy zdniaf9 sierpnia l997r.o ochroniedanychosobowych (D2.U.22002r. Nr l0l, poz.926
z póź. nt,) Zostatem poinformowany, ż.e podanie przęzę mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz,
ze przysługuje mi prawo dostępu do treściswoich danych oraz tch poprawienia.

oŚwiadczam, że w budynku nie jest prowadzona działalnośćgospodarcza ari dziatalnośćrolticza oraz,
że instalacja paneli fotowoltaicmych będzie wykorzystywana Ęlko i wyłącznie na cele mięszkaniowę.
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podpisania umowy)
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oświadczam, Że zapoznałęm/am się z Regulaminem naboru ankiet i akceptuję jego warunki.
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