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B.4.  Nazwa zadania na jakie zostaną przeznaczone środki z umorzenia:
B.5.  Lokalizacja zadania (województwo, powiat, gmina):
 Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na kontrolę sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z umorzenia pożyczki oraz na wgląd w dokumentację dotyczącą realizowanego zadania.
 
Ponadto, przyjmuję(emy) do wiadomości i wyrażam(y) zgodę na to, że niedotrzymanie warunków i zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia spowoduje nieważność umorzenia i obowiązek zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami.
 
     
            ________________________________________________                           _______________________________________
                     (pieczęć firmowa wnioskodawcy)                                                                                              (podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)
 Wnioskodawca oświadcza, że ani on, ani podmioty mu podległe nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska  oraz z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 
     
            ________________________________________________                           _______________________________________
                     (pieczęć firmowa wnioskodawcy)                                                                                              (podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)
wniosek, wer. 2018-01
Strona   z  
WNIOSEK O UMORZENIE POŻYCZKI
 
(umowa zawarta                    15.11.2012 r.)
A.2. Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby prowadzącej sprawę ze strony Wnioskodawcy:
A.      Dane identyfikacyjne.
A.1.  Dane Wnioskodawcy.
Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku oraz o załączenie wszystkich wymaganych dokumentów. Uprzejmie informujemy, iż niekompletne wnioski o umorzenie pożyczki nie będą rozpatrywane. Zaświadczenia i opinie załączone do wniosku są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia.
B.      Dane dotyczące umarzanej pożyczki.
 Wnioskodawca oświadcza, że ani on, ani podmioty mu podległe nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska  oraz z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
 
     
            ________________________________________________                           _______________________________________
                     (pieczęć firmowa wnioskodawcy)                                                                                              (podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)
C.     Spis dokumentów dołączonych do wniosku.
              W przypadku złożenia dokumentów wymienionych w spisie należy zaznaczyć "X" we właściwym okienku.
  Oświadczam(y), że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i jestem (jesteśmy) świadomy(i) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
     
            ________________________________________________                           _______________________________________
                     (pieczęć firmowa wnioskodawcy)                                                                                              (podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)
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Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku oraz o załączenie wszystkich wymaganych dokumentów. Uprzejmie informujemy, iż niekompletne wnioski o udzielenie dofinansowania nie będą rozpatrywane. Zaświadczenia i opinie załączone do wniosku są ważne 3 miesiące od daty ich wystawienia.
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  Oświadczam(y), że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i jestem (jesteśmy) świadomy(i) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
     
            ________________________________________________                           _______________________________________
                     (pieczęć firmowa wnioskodawcy)                                                                                              (podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)
C.     Spis dokumentów dołączonych do wniosku.
              W przypadku złożenia dokumentów wymienionych w spisie należy zaznaczyć "X" we właściwym okienku.
Wypełnia WFOŚiGW
Klauzula informacyjnao przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania analizy złożonego wniosku o dofinansowanie, w następstwie którego może zostać zawarta umowa o dofinansowanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 400 a ust. 1 i art. 411 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.799 z późn. zm.).
4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym czynności prawne, kontrolne, egzekucyjne oraz serwisowe na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a następnie zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia do WFOŚiGW w Szczecinie wniosku o dofinansowanie
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