Projekt pn.: „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Puławy” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

UMOWA NR ………………
zawarta dnia ............................... 2019 r. w Puławach pomiędzy:
Gminą Puławy z siedzibą: ul. Dęblińska 4, 24 – 100 Puławy
NIP: 716-28-01-248, REGON: 431019922
zwaną w dalszej części umowy „Gminą”
reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Brzezińskiego – Wójta Gminy Puławy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Krystyny Jędrych
a:
1.

Panem/Panią ……………………………………..………………. …………………………..

zam.…………………………………………………………………………………..…………….……
Nr domu ……….……. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ……………………….……..
wydanym przez ………………………………………………… PESEL ……………...………………
2.

Panem/Panią ……………………………………..………………. …………………………..

zam.…………………………………………………………………………………..…………….……
Nr domu ……….……. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ……………………….……..
wydanym przez ………………………………………………… PESEL ……………...………………
3.

Panem/Panią ……………………………………..………………. …………………………..

zam.…………………………………………………………………………………..…………….……
Nr domu ……….……. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ……………………….……..
wydanym przez ………………………………………………… PESEL ……………...………………
4.

Panem/Panią ……………………………………..………………. …………………………..

zam.…………………………………………………………………………………..…………….……
Nr domu ……….……. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ……………………….……..
wydanym przez ………………………………………………… PESEL ……………...………………
5.

Panem/Panią ……………………………………..………………. …………………………..

zam.…………………………………………………………………………………..…………….……
Nr domu ……….……. legitymującego/cą się dowodem osobistym nr ……………………….……..
wydanym przez ………………………………………………… PESEL ……………...………………
zwanym / zwanymi w dalszej treści umowy „Właścicielem”, o następującej treści:

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań Stron pod względem organizacyjnym
i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji odnawialnego źródła energii
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2.

(zwanego dalej „instalacją”) w budynku / na gruncie będącym własnością / współwłasnością
Właściciela / posiadacza innego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, realizowanych
w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020,
konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19.
Zakres umowy obejmuje instalację:
fotowoltaiczną PV1, 8 - panelową, o mocy 2,72 kWp, zlokalizowaną na budynku
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV1, 8 - panelową, o mocy 2,72 kWp, zlokalizowaną poza budynkiem
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV2, 10 – panelową, o mocy 3,40 kWp, zlokalizowaną na budynku
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV2, 10 – panelową, o mocy 3,40 kWp zlokalizowaną poza budynkiem
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV3, 12 – panelową, o mocy 4,08 kWp, zlokalizowaną na budynku
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV3, 12 – panelową, o mocy 4,08 kWp, zlokalizowaną poza budynkiem
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV4, 14 – panelową, o mocy 4,76 kWp, zlokalizowaną na budynku
mieszkalnym;
fotowoltaiczną PV4, 14 – panelową, o mocy 4,76 kWp, zlokalizowaną poza budynkiem
mieszkalnym;
kotła na biomasę o mocy 16 kW, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym;
kotła na biomasę o mocy 25 kW, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym;
pompy ciepła do celów c.w.u. o mocy 2 kW i pojemności 200 l zlokalizowanej w budynku
mieszkalnym;
pompy ciepła do celów c.w.u. o mocy 2 kW i pojemności 300 l, zlokalizowanej w budynku
mieszkalnym.
§2
Postanowienia ogólne

1. Właściciel oświadcza, iż:
1) nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym ……………., położona w miejscowości
……………………………………………….. oraz znajdujący się na niej budynek mieszkalny
o nr ……. jest jego własnością / współwłasnością / posiada inny tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością,
2) wyraża zgodę na zakup i montaż instalacji w budynku / na gruncie będącym jego własnością /
współwłasnością/ posiada inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w ramach
projektu, o którym mowa w § 1,
3) wyraża zgodę na dysponowanie wymienioną w ust. 1 pkt 1 nieruchomością przez Gminę
i osoby przez nią wskazane w zakresie wyłącznie niezbędnym do wykonania montażu instalacji
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wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz do przeprowadzenia innych koniecznych robót
związanych z montażem.
Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, posiada warunki techniczne umożliwiające montaż
instalacji, tj.: posiada wolną powierzchnię wewnątrz i na zewnątrz budynku, umożliwiającą montaż
urządzeń, doprowadzona jest instalacja elektryczna z uziemieniem do pomieszczenia,
w którym zostaną zamontowane podzespoły instalacji.
Właściciel oświadcza, że jest świadomy wszelkich niedogodności związanych z prowadzeniem
robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń.
Właściciel nieruchomości oświadcza, że posiada uregulowany stan prawny nieruchomości, wobec
nieruchomości nie toczy się jakiekolwiek postępowanie dotyczące własności ani postępowanie
egzekucyjne, jak również administracyjne bądź sądowo – administracyjne.
Właściciel oświadcza, że w budynku wymienionym w ust. 1 pkt 1 instalacja nie będzie
wykorzystywana na cele żadnej działalności gospodarczej, w tym o profilu agroturystycznym.
Właściciel upoważnia Gminę do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami
administracyjnymi przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami prawa, niezbędnych
opinii, decyzji, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu,
o którym mowa w § 1, dotyczących nieruchomości Właściciela określonej w ust. 1 pkt 1.
Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich spraw związanych z rzeczową realizacją
projektu, o którym mowa w § 1, w tym jego rozliczenia i promocji.
Dokładny termin rozpoczęcia prac związanych z instalacją u Właściciela zostanie ustalony odrębnie
przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę - w porozumieniu z Gminą i podany do wiadomości
Właściciela telefonicznie lub e - mailem lub na stronie internetowej Gminy.
W uzasadnionych przypadkach Właściciel może wnosić o wyznaczenie innego terminu.
Termin zakończenia Projektu upływa z dniem zakończenia robót związanych z wykonaniem
zakresu rzeczowego Projektu i jest tożsamy z dniem podpisania protokołu odbioru robót.
Właściciel oświadcza, że nie będzie zgłaszał przeciwko Gminie żadnych roszczeń majątkowych
tytułem ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz
roszczeń z tytułu posadowienia i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii w budynku / na
nieruchomości Właściciela.
Gmina nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy.
W przypadku odmowy wypłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Właściciel nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do
Gminy.
§3
Określenie warunków technicznych i organizacyjnych

1.

2.

3.

4.

Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji projektu, na którą składa się:
wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenia
odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe przedmiotowego projektu.
Właściciel wyraża zgodę, aby wykonawca instalacji wyłoniony przez Gminę zamontował
i przeprowadził wszelkie niezbędne do jej funkcjonowania roboty w budynku / na gruncie będącym
jego własnością.
Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia prac montażowych będących przedmiotem niniejszej
umowy z dochowaniem szczególnej staranności, aby zminimalizować powstanie ewentualnych
szkód, które mogą powstać w trakcie prowadzenia prac.
Właściciel zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do należytego przygotowania
nieruchomości celem montażu instalacji, obejmującego:
1) uprzątnięcie pomieszczeń oraz dróg komunikacyjnych na drodze dojścia z urządzeniami
odnawialnego źródła energii,
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2) w przypadku braku innych możliwości technicznych - wykonania dodatkowych prac w celu
zapewnienia właściwego działania instalacji, w tym dostosowania instalacji elektrycznej,
centralnego ogrzewania i hydraulicznej do wdrażanej instalacji.
Po zakończeniu prac, uruchomieniu instalacji i przeszkoleniu Właściciela w zakresie jej obsługi,
Strony niezwłocznie, na wezwanie Gminy, przystąpią do odbioru końcowego. W ramach czynności
odbioru końcowego, Gmina zobowiązana jest do wydania Właścicielowi wszystkich dokumentów
niezbędnych do korzystania z instalacji.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek instalacji, Gmina zobowiązana jest do ich
usunięcia. Odbiorowi podlega wyłącznie instalacja wolna od wad lub usterek.
W przypadku braku zgłoszenia do protokołu odbioru wad lub usterek instalacji, Strony zgodnie
uznają, że instalacja jest wolna od wad i usterek.
Właściciel zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze instalacji i podpisania protokołu
odbioru.
§4
Określenie warunków eksploatacyjnych

Po zakończeniu prac montażowych w budynku / na gruncie Właściciela wyposażenie i urządzenia
wchodzące w skład instalacji pozostaną własnością Gminy przez okres trwałości projektu,
stosownie do postanowień art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r., a Właściciel może korzystać z przedmiotowych instalacji na
warunkach wskazanych w niniejszej umowie.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, całość instalacji zamontowanej przez Gminę zostanie
przekazana Właścicielowi w ramach niniejszej umowy na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
3. W trakcie trwania umowy Właściciel zobowiązuje się do właściwej eksploatacji wszystkich
urządzeń wchodzących w skład instalacji, zgodnie z instrukcją eksploatacji.
4. Przez cały okres trwania umowy, Gmina zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z eksploatacją instalacji, określonych w instrukcji eksploatacji oraz do
przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt przeglądów serwisowych, zgodnie
z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
5. W przypadku uszkodzenia instalacji (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia
powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) Właściciel zobowiązany jest do pokrycia kosztów
jej naprawy.
6. Przez cały okres trwania umowy Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia Gminie, a także
osobom przez nią wskazanym, bezpłatnego dostępu do zainstalowanych urządzeń i instalacji.
7. W przypadku zbycia nieruchomości, na terenie której zamontowano instalację, Właściciel
zobowiązany jest powiadomić o zawarciu niniejszej umowy nabywcę. O fakcie zbycia
nieruchomości i osobie nabywcy, Właściciel jest zobowiązany zawiadomić Gminę w terminie
7 dni od dnia zbycia nieruchomości. Prawa i obowiązki Właściciela przechodzą na nabywcę
nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności prawnych
niezbędnych do przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na nabywcę
nieruchomości, jeżeli skutek ten nie następuje z mocy samego prawa zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
8. Właściciel zobowiązuje się do niedokonywania zmian konstrukcyjnych instalacji, które
zaburzałyby jej prawidłową pracę.
9. Wszelkie usterki, wady lub awarie instalacji Właściciel będzie zgłaszać zgodnie z zasadami
i w terminach wynikających z otrzymanej od Gminy kopii dokumentu gwarancji.
10. Wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wykonywać będzie wyłącznie
Gmina, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia Właściciela o wystąpieniu usterki lub wady.
11. W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub braku zgłoszenia przez Właściciela wykrytych
usterek, wad lub awarii, Właściciel ponosi skutki zaniedbań i zobowiązany jest do pokrycia
kosztów związanych z tym napraw.
1.
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§5
Określenie warunków finansowych
Właściciel wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i dobrowolnie zobowiązuje się do partycypacji
w kosztach realizacji projektu, o którym mowa w § 1, poprzez:
1) Wniesienie zaliczki w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto bankowe
o numerze 67 8736 0006 2001 0000 3636 0015 prowadzone dla Gminy Puławy przez
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, jako koszt realizacji projektu objęty refundacją
ze środków Unii Europejskiej zainstalowania na jego budynku mieszkalnym / gruncie instalacji,
w terminie do dnia 10.09.2019 r. W przypadku braku uznania rachunku bankowego Gminy ww.
kwotą we wskazanym powyżej terminie, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2) Wniesienie pozostałej kwoty obliczonej jako różnica pomiędzy wymaganym przez Regionalny
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego udziałem w kosztach całkowitych zadania,
ponoszonym przez Właściciela w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych brutto
zainstalowania instalacji odnawialnego źródła energii oraz w przypadku wystąpienia kosztami
niekwalifikowalnymi projektu a wpłaconą przez Właściciela zaliczką w wysokości 2 000,00 zł,
nastąpi w terminie wyznaczonym przez Gminę, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia prac, określonym w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.
3) Koszty niekwalifikowalne projektu to koszty nie objęte refundacją ze środków Unii
Europejskiej.
Właściciel wpłaca zaliczkę, o której mowa w pkt. 1) jednokrotnie, bez względu na ilość zawartych
z Gminą umów na zadanie określone w § 1 ust. 1.
Ponadto, w przypadku wykorzystywania zamontowanej instalacji niezgodnie z przeznaczeniem,
tj. na cele inne niż wymienione w § 2 ust. 5, Właściciel zobowiązuje się do zwrotu udzielonego
dofinansowania wraz z wartością nałożonej na Gminę Puławy przez Instytucję Zarządzającą
środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korekty finansowej, w terminie do
30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania w tym zakresie.
Łączna kwota wpłat Właściciela, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zawarcia umowy wynosi:
4 633,32 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy zł 32/100) w tym podatek VAT
w wysokości 8% za montaż na budynku mieszkalnym
6 428,52 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem zł 52/100) w tym podatek
VAT w wysokości 23% za montaż poza budynkiem mieszkalnym;
5 919,88 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł 88/100) w tym podatek
VAT w wysokości 8% za montaż na budynku mieszkalnym
8 163,88 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy zł 88/100) w tym podatek VAT
w wysokości 23% za montaż poza budynkiem mieszkalnym;
7 206,44 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście sześć zł 44/100) w tym podatek VAT
w wysokości 8% za montaż na budynku mieszkalnym
9 899,24 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 24/100) w tym
podatek VAT w wysokości 23% za montaż poza budynkiem mieszkalnym;
8 493,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy zł 00/100) w tym
podatek VAT w wysokości 8% za montaż na budynku mieszkalnym
11 634,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł 60/100) w tym
podatek VAT w wysokości 23% za montaż poza budynkiem mieszkalnym;
7 794,31 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł 31/100);
7 970,61 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt zł 61/100);
3 752,52 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa zł 52/100);
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4 216,92 zł (słownie: cztery tysiące dwieście szesnaście zł 92/100).
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Właściciel dokonuje wpłat wkładu własnego w wysokościach i terminach wskazanych w ust. 1.
W przypadku dokonania przez Właściciela wpłaty kwoty, o której mowa w ust. 3 i niezrealizowania
projektu przez Gminę, cała kwota zostanie zwrócona na konto Właściciela.
Właściciel zobowiązuje się do wpłacenia kwoty w terminach, o których mowa w ust. 1, tytułem:
„Numery zawartych umów”.
Ostateczne rozliczenie kosztów realizacji projektu nastąpi po jego zakończeniu i rozliczeniu
finansowym z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, co zostanie podane na stronie internetowej www.gminapulawy.pl
i nie wymaga formy Aneksu do umowy. W przypadku wystąpienia kosztów niższych od
określonych w ust. 3, różnica pomiędzy kwotą faktycznych kosztów a kwotą wpłaconą przez
Właściciela zostanie zwrócona Właścicielowi.
Odstąpienie od zawartej umowy albo nie dokonanie przez Właściciela wpłaty w terminie
i wysokości określonej w ust. 1 i 3, będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w dofinansowaniu
montażu instalacji i rozwiązaniem niniejszej umowy na warunkach określonych w § 7 ust. 2.
W przypadku zmniejszenia wysokości dofinansowania projektu przez Instytucję Zarządzającą
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, lub
wystąpienia innych kosztów niekwalifikowanych, czyli nieprzewidywalnych kosztów nieobjętych
refundacją ze środków Unii Europejskiej, Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
dokonania odpowiedniej dopłaty, w terminie 30 dni od otrzymania stosownego powiadomienia od
Gminy. Nie wymaga to zmiany umowy w formie aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie i nie wniesienia dopłaty, o której mowa w ust. 9 ponad 30 dni
w stosunku do terminów tam wskazanych, Gmina ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Rozwiązanie umowy oznacza w szczególności pozbawienie Właściciela
nieruchomości prawa udziału w projekcie.
W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Właściciel zobowiązuje się do wskazania
właściciela innej nieruchomości spełniającego warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni, o ile
Gmina nie będzie miała możliwości wskazania właściciela innej nieruchomości z listy rezerwowej
oraz poniesienia kosztów związanych ze zmianą Beneficjenta.
Zamiana Beneficjenta, o której mowa w ust. 11, możliwa jest tylko w ramach tych samych
parametrów montażu instalacji.
W przypadku dokonania zamiany na warunkach określonych w ust. 11 i 12, wpłacona kwota
wymieniona w ust. 5 podlega zwrotowi w całości.
§6
Okres trwania umowy

1.
2.
3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do upływu 5 lat od dnia
płatności końcowej z realizacji projektu określonego w § 1.
W przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu, niniejsza umowa ulega automatycznemu
przedłużeniu do upływu 5 lat od dnia płatności końcowej z realizacji projektu określonego w § 1.
Po okresie trwałości projektu określonym w ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 1, Właściciel zostanie
poinformowany o tym fakcie drogą pisemną.

§7
Rozwiązanie umowy
1. Umowa ulega rozwiązaniu przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) gdy na etapie realizacji projektu założenie instalacji okaże się niemożliwe;
2) Właściciel nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,
3) rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości (budynku mieszkalnego) zawartej pomiędzy
tymi samymi Stronami.

6

2.

3.
4.

W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 z przyczyn leżących po
stronie Właściciela, Właściciel zobowiązuje się do:
1) sfinansowania w 100 % poniesionych przez Gminę kosztów związanych z objęciem
nieruchomości Właściciela projektem;
2) sfinansowania 85 % kosztów związanych z objęciem projektem nieruchomości innego
właściciela, które stanie się konieczne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu
z Instytucją Zarządzającą oraz zachowania jego trwałości.
Postanowienia ust. 2 pkt 2 mają zastosowanie w przypadku zbycia nieruchomości, jeśli nabywca
lub następca prawny nie wstąpi w prawa Właściciela jako Strony niniejszej umowy.
W przypadku zbywania nieruchomości, Właściciel zobowiązany jest do poinformowania nabywcy
o zobowiązaniach względem Gminy, wynikających z niniejszej umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Gminy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych
aktów prawnych właściwych ze względu na przedmiot umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Właściciel oświadcza, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) , został poinformowany że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Puławy (ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, tel.
81 887 41 21).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie na
adres Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, tj. w szczególności
w celu montażu instalacji odnawialnego źródła energii, rozliczenia kosztów udziału
w projekcie „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Puławy”, wykonywania
wszelkich czynności związanych z monitorowaniem pracy zamontowanej instalacji,
wykonywania niezbędnych napraw, w tym w ramach serwisu gwarancyjnego oraz na
zamieszczanie w materiałach promocyjnych materiałów dotyczących instalacji, w tym jej
fotografii. Dane mogą być przetwarzane także w celach rozliczenia realizacji projektu
z Instytucją Zarządzającą, archiwalnych, analitycznych oraz w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
5) Dane osobowe mogą zostać powierzone pomiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych - Instytucji Zarządzającej – Zarządowi
Województwa Lubelskiego i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego,
przedsiębiorcy wykonującemu usługę montażu instalacji odnawialnego źródła energii oraz
innym podmiotom z usług, z których korzysta administrator – firmom księgowym,
prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz
instytucjom publicznym, a także innym podmiotom lub organom na podstawie przepisów
prawa.
6) Dane nie będą przekazywane proza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7) Dane będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa,
a jeżeli nie będzie to koniecznie, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
w związku z zawartą umową, tj. przez okres 10 lat .
8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
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9)

 żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania,
przeniesienia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także żądania
usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości udziału w projekcie „Odnawialne Źródła Energii na
terenie Gminy Puławy”.

GMINA PUŁAWY

WŁAŚCICIEL
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