…………………………., dnia …………… 2019 roku
PEŁNOMOCNICTWO

Ja/My, niżej podpisana/y/ni,
Imię i nazwisko

Adres

Pesel

Imię i nazwisko

Adres

Pesel

Imię i nazwisko

Adres

Pesel

udzielam/y Pani/Panu …………………………………… adres: …………………………………………………………… (PESEL: ………………………..)
pełnomocnictwa do reprezentowania mojej osoby/nas we wszelkich sprawach związanych z realizacją inwestycji objętej
projektem pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba,
Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” dotyczącego budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, współfinansowanego z
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii, na działce oznaczonej nr
ewidencyjnym ……………………. położonej w miejscowości ……………………., przy ul. ………………………………. oraz znajdujący
się na niej budynek mieszkalny o nr ……………………. i/lub budynek gospodarczy, dla której prowadzona jest księga
wieczysta …………………….; w szczególności do:
1) podpisania i zawarcia umowy organizacyjno-finansowej na realizację projektu z Gminą Poręba;
2) składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w zakresie zawieranej umowy i realizowanego projektu oraz
podpisywania dokumentów z tym związanych;
3) podpisania protokołu przekazania i potwierdzenia stanu nieruchomości;
4) odbioru prac montażowych;
5) podpisania protokołu przekazania instalacji po zakończeniu okresu trwałości projektu;
6) odbioru/doręczeń dokumentów związanych z realizacją Umowy (w tym dokumentów rozliczeniowych),
wystawianych przez Gminę Poręba;
7) wskazania numeru rachunku bankowego, na który będą zwracane ewentualne nadwyżki zaliczek.
Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas określony, tj. do dnia podpisania protokołu przekazania instalacji po
zakończeniu okresu trwałości projektu.
Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie. Odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne wobec Gminy
Poręba, po doręczeniu Gminie pisemnego oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.
Klauzula informacyjna RODO:
1. W związku z udzielanym pełnomocnictwem oraz wykonaniem umowy dane osobowe Mieszkańca będą przetwarzane
przez Urząd Miasta Poręba z siedzibą w Porębie (42-480) przy ul. Dworcowej 1, w celu realizacji przedmiotowej umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) 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), zwanego dalej „RODO”,
tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.
2. Dane osobowe mieszkańca będą przekazane do przetwarzania Gminom wymienionym w § 5 ust. 1 Umowy
organizacyjno-finansowej, Instytucji Zarządzającej RPO WM, Ministerstwu Rozwoju oraz Wykonawcom wyłonionym w
ramach projektu. Przekazanie danych może mieć również miejsce np. w sytuacji potrzeby konsultacji z fachowym
podmiotem zewnętrznym, świadczącym usługi na rzecz Administratora – księgowym, doradcą podatkowym,
adwokatem lub radcą prawnym, jak również w przypadku konieczności wykazania prawidłowości dokumentacji przed
stosownymi publicznymi instytucjami kontrolnymi.
3. Administratorem danych osobowych jest Gmina Poręba reprezentowana przez Burmistrza Miasta Poręba z siedzibą
przy ul. Dworcowej 1, 42-480 Poręba. Inspektorem Ochrony danych jest Kamil Kowalik, e-mail: ido@umporeba.pl.
4. Administrator przetwarza dane osobowe znajdujące się w tej umowie i uzyskane przez niego w związku z jej
zawarciem, tj. imię, nazwisko, adres, numer działki i obręb, e-mail, telefon.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas równy okresowi przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń
(zazwyczaj jest to sześć lat, ale w niektórych sytuacjach okres ten może być krótszy) licząc od zakończenia okresu
trwałości projektu.
6. Mieszkaniec ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Mieszkaniec ma również prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
7. Mieszkaniec nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, ale jest to warunkiem udzielenia niniejszego
pełnomocnictwa i zawarcia niniejszej umowy.*

Imię i nazwisko

podpis

Imię i nazwisko

podpis

Imię i nazwisko

podpis

Pełnomocnictwo przyjmuję:

Imię i nazwisko

podpis

Adres do korespondencji

e-mail, telefon

W przypadku zmian danych teleadresowych moich danych zobowiązuję się poinformować Gminę
w terminie do 7 dni.
W przypadku braku przekazania ww. informacji adresem do doręczeń będzie adres zamieszkania wskazany w Umowie.
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