
DOTAZNÍK pro zájemce o tzv. „kotlíkovou p ůjčku“ 

 

Jméno a p říjmení žadatele:  …………………………………………………………………………………………..… 

Adresa objektu, ve kterém se bude m ěnit kotel:  ….…………………………………………………….…………. 

Adresa žadatele, není-li stejná:  ….………………………………………………………………………….………… 

 

Typ nového zdroje tepla: 

      tepelné čerpadlo                         kotel na biomasu (ruční plnění)   

      kotel na biomasu (automatický)            plynový kondenzační kotel 

  

Telefon: ………………………………                        E-mail: ………………………………… 

Tento vyplněný dotazník je nutné odevzdat nejpozději do 30. 04. 2019 na podatelnu OÚ v Doubravě. Případné 
dotazy podá p. Pavel Slávik, tel. 596 513 032, email: slavik@doubrava.cz  popř. osobně v úřední dny na OÚ 
Doubrava, kanc. č. 14. 

Zpracování osobních údaj ů – pro ú čel návrhu 

1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas obci Doubrava, Doubrava 599, IČ: 00562424, (dále jen 
„správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně 
osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa 
objektu, ve kterém se bude měnit kotel, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, podpis. 

2. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely výběru zájemce o bezúročnou půjčku na výměnu kotle. 
Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do následujícího měsíce po ukončení vyúčtování kotlíkové 
dotace v rámci bezúročné půjčky na výměnu kotle v domácnostech. 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. 

4. Své údaje poskytuji dobrovolně. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 

• o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, 

• o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

• o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. 

5. Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu obecního 
úřadu, Doubrava č.p. 599, 735 33. Dále máte právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní 
údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u 
správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz 
těchto osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, v případě pochybností o dodržování povinností 
souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

Prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje v tomto  dotazníku jsou pravdivé. 

 

V Doubrav ě dne:       Podpis: ……………………………  


