Chcesz mądrze korzystać z energii
i chronić swój domowy budżet?
Weź bezpłatny udział w programie ENERGIA NA MIARĘ!
Co otrzymasz?
indywidualną konsultację i poradę doradcy energetycznego
zaproszenie do udziału w konkursie z nagrodami rzeczowymi
Energetyczny Pakiet na start

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń!
Termin ich nadsyłania upływa 14 marca br.
Zgłoszenie do w programu ENERGIA NA MIARĘ - wpisz poniżej swoje dane i wrzuć poniższy
formularz do urny korespondencyjnej w Urzędzie Miasta lub Radzie Osiedlowej.

1. Imię i nazwisko
2. Adres e-mail
3. Numer telefonu
4. Adres zamieszkania
Poniższa zgoda jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” moich danych osobowych
przekazanych w ww. formularzu w celu kontaktu i umówienia spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia. Zgoda
może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Data, podpis

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na odwrocie ulotki.

Udział w programie ENERGIA NA MIARĘ krok po kroku:
1. FORMULARZ – Wejdź na stronę: www.pnec.org.pl/energianamiarę
i wypełnij formularz lub wpisz na odwrocie swoje dane i wrzuć zgłoszenie
do urny korespondencyjnej w Urzędzie Miasta lub Radzie Osiedlowej.
2. ROZMOWA TELEFONICZNA – Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić
termin spotkania z doradcą energetycznym.
3. SPOTKANIE – Podczas spotkania z doradcą energetycznym w Twoim
miejscu zamieszkania wspólnie wykonamy przegląd energetyczny Twojego domu lub mieszkania.
4. ZMIANA – Otrzymasz zestaw porad energetycznych dopasowanych
do Twoich potrzeb oraz Pakiet Energetyczny, który pozwoli Ci stosować
proste i opłacalne rozwiązania.
5. KONKURS – Oszczędzając przez rok energię możesz wygrać nagrody
rzeczowe.

Przekonaj się sam, ile zaoszczędzisz i zyskasz!
Za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
we współpracy z Miastem Bielsko-Biała.
Więcej informacji: +48 12 429 17 95 lub biuro@pnec.org.pl
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Stowarzyszenie Gmin Polska
Sieć „Energie Cités” z siedzibą przy ul. Sławkowskiej 17/30, 31-016 Kraków.
Możesz skontaktować się z nami: telefonicznie: 12 429 17 95, poprzez adres e-mail: biuro@pnec.org.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich
danych osobowych. Z Inspektorem możesz się skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pnec.org.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane przetwarzane będą na podstawie zgody w celu nawiązania z Tobą kontaktu i umówienia spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia, który przedstawi Ci założenia programu ENERGIA NA MIARĘ. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres:
biuro@pnec.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie lub do momentu osiągnięcia celu przetwarzania,
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
5. Odbiorcy Twoich danych
Odbiorcą Twoich danych będzie Prezydent Miasta Bielska-Białej (Urząd Miejski w Bielsku-Białej), za pośrednictwem którego otrzymamy Twój
formularz. Odbiorcami Twoich danych mogą być również inne podmioty, z których usług korzystamy w naszej działalności, np. dostawcy usług IT.
6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem
Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby możliwe było nawiązanie z Tobą kontaktu i przedstawienie założeń ww. programu.
8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO),
masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ulotka została opracowana i wydana w ramach międzynarodowego projektu
EnergyMeasures, mającego na celu zapewnienie indywidualnego doradztwa energetycznego
gospodarstwom domowym. Projekt ten ﬁnansowany jest z programu Horyzont 2020,
największego programu ﬁnansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej, w ramach
umowy grantu nr 894759.

