Wrocław, dnia ................................

Pełnomocnictwo
Udzielam Pani/Panu: ................................................................... posiadającej/posiadającemu numer PESEL: .....................................................
zamieszkałej/zamieszkałemu: .........................................................................................................................................................................
pełnomocnictwa do dokonania wszelkich niezbędnych czynności koniecznych do:
1. wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu poprawy efektywności energetycznej
obejmującego wymianę drewnianych okien zewnętrznych w nieruchomości położonej we Wrocławiu przy
ul. ......................................................................................................................................................................., której jestem:
właścicielem/współwłaścicielem
najemcą/przyszłym najemcą (umowa o remont)
do której mam inny tytuł prawny
(jaki?: ..................................................)

2. podpisania umowy w tym zakresie,
3. rozliczenia otrzymanej dotacji.
Wnoszę o przelanie uzyskanej dotacji na rachunek bankowy o numerze:

__-____-____-____-____- ____-____
lp.

nazwisko i imię

PESEL

adres zamieszkania

należący do ...................................................................

stopień
pokrewieństwa

Załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (od każdej osoby)
(zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

czytelny podpis

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Administrator Danych
Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (dalej: my). Możesz się z nami
skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 przez e-mail: wsr@um.wroc.pl
 telefonicznie: 71 799 67 00 (sekretariat Wydziału Środowiska i Rolnictwa).
W Gminie Wrocław Urzędzie Miejskim Wrocławia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki.
Z inspektorem możesz się skontaktować:
 telefonicznie pod numerem 71 777 77 24
 osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4
 pisząc e-mail na adres iod@um.wroc.pl

Cel przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu
 udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na podstawie z Uchwały Nr XV/418/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r.
 zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej.

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podpisania i wykonania umowy, o zawarcie której zawnioskowałeś występując o
dotację.

Okres przechowywania
Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie
dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław
Urząd Miejski Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we
Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali
Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi
do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, PESEL, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze i wynika z ustawy o opłacie skarbowej.



naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,



podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Wersja na dzień 14.01.2020 r.

