
  Załącznik nr 3 do Wniosku 

  
OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁASNOŚCI/UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO* NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY 
WNIOSEK  W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „AGROENERGIA” 

 

 
 
1. Niniejszym oświadczam, iż jestem współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystymi* 

nieruchomości …………………..……………………………………………………………………………………………… pod 
numerem…………………………………, położonej w gminie……………………………………………………….., dla 
której Sąd Rejonowy………………………………………………………………. prowadzi księgę wieczystą 
o numerze……………………………………………………………………………………. w następujących częściach: 

1)………………………………………………………..; 

(imię nazwisko/adres zamieszkania PESEL/ udział we współwłasności/użytkowaniu wieczystym) 

2)…………………………………………………………; 

(imię nazwisko/adres zamieszkania PESEL/ udział we współwłasności/użytkowaniu wieczystym ) 

3)…………………………………………………..……….; 

(imię nazwisko/adres zamieszkania PESEL/udział we współwłasności/użytkowaniu wieczystym)) 

4)…………………………………………………..…………. 

(imię nazwisko/adres zamieszkania PESEL/ udział we współwłasności/użytkowaniu wieczystym). 

2. Jako współwłaściciel/użytkownik wieczysty* nieruchomości, o której mowa powyżej wyrażam 
zgodę, aby beneficjentem pomocy, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, był Pan/Pani: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

(imię i nazwisko) 
 

3. W załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych współwłaściciela/li 

Czytelny podpis każdej z osób składających 
Oświadczenie: 

1)……………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………….. 

3)……………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić  



  Załącznik nr 3 do Wniosku 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE POZYSKANO OD WNIOSKODAWCY 
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „AGROENERGIA” 

 
Zgodnie z art. 14 „Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (RODO) informujemy iż:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.  
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych pod nr. tel. (42) 66-34-145 lub adresem iod@wfosigw.lodz.pl.  
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań niezbędnych m.in. do rozpatrzenia wniosku 

oraz ewentualnego zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania z Programu Priorytetowego 
„AGROENERGIA”, której stroną będzie osoba, od której pozyskaliśmy Państwa dane oraz realizacji 
tej umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych są zgodnie z formularzem wniosku, 
a w szczególności są to: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania.  

4. Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO (podjęcie działań przed 
zawarciem umowy oraz wykonanie umowy, której stroną jest współwłaściciel/współmałżonek, jak również 
wypełnienie obowiązku prawnego i prawnie uzasdniony interes Administratora – w przypadku pojawienia 
się ewentualnych roszczeń),  

5. W przypadku udzielonego dofinansowania przetwarzanie trwa do czasu zakończenia realizacji 
dofinansowanego zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania 
dokumentów. W pozostałych przypadkach zgodnie z okresem archiwizowania poszczególnej kategorii 
dokumentów wg. Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. Czas przetwarzania może być wydłużony 
do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

6. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się przez 
Wnioskodawcę o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „AGROENERGIA” oraz realizacji 
i rozliczenia umowy o dofinansowanie, jeśli dojdzie do jej zawarcia.  

7. Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:  
a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,  
b) ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
c) prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Państwa danych, 
d) usunięcia danych (ograniczone w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego wymagającego 

dalszego ich przetwarzania),  
e) prawo do przenoszenia swoich danych (ograniczone z uwagi na brak zautomatyzowanego 

przetwarzania).  
8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje wobec Państwa, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie 
i nie buduje się żadnych Państwa profili. Ponadto dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), z tym że prawo wniesienia skargi 
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. 

10. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w szczególności NFOŚiGW oraz podmiotom, które 
są uprawnione w świetle przepisów prawa (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej, Rada 
Nadzorcza Funduszu) lub z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych 
obowiązków (m.in. obsługa prawna, audyt zewnętrzny, usługi IT oraz serwis urządzeń i ochrona mienia).  

11. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy od Wnioskodawcy Programu Priorytetowego „AGROENERGIA”.  
 


