
 

 

 

 

 
 

Imię i nazwisko  
(wszyscy współwłaściciele) 

 

Adres zameldowania  

Adres Inwestycji PV (jeżeli inny niż wyżej) 
 

Numer telefonu do kontaktu  

Adres e-mail  

Tytuł prawny do nieruchomości  

Powierzchnia użytkowa (m
2
)  

Powierzchnia ogrzewana (m2)  

 

*W
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*Budynek  W budowie/istniejący 

*Rodzaj budynku mieszkalny/ gospodarczy / mieszany 

*Miejsce inwestycji Dach / grunt 

Czy klient posiada dokumentację 
techniczną dachu (projekt, rzuty), jeżeli 
TAK to jakie ? 

TAK/NIE,  JAKIE ……………………………………………………………………………………………….. 

W przypadku instalacji dachowej : 
Czy dach pokryty jest eternitem lub 
strzechą ? 

TAK/NIE 

Zainstalowana moc przyłączeniowa  
 

Dane z faktury (rok 2014) za energię 
elektryczną za dwa ostatnie okresy 
rozliczeniowe (półroczna) 

Pierwsze półroczne Drugie półroczne 

Ilość zużywanej energii elektrycznej 
wyrażona kWh (łącznie)  

  

Łączna kwota z rozliczenia za półrocze 
(ze zużycia faktycznego)- łącznie : 
przesył, sprzedaż, opłaty 

  

Źródło zasilania w ciepło  

 Powierzchnia przeznaczona na 
instalację fotowoltaiczną na połaci 
dachu lub gruntu [m2] 

 

 Deklaracja pokrycia wkładu własnego 
10% kosztu inwestycji 

TAK/ NIE 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o ochronie danych  osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.): 
Oświadczam, że: 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz  greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. a 

także podmioty z nimi współpracujące i powiązane do celów związanych ze świadczeniem usług doradczych w zakresie pośrednictwa 
finansowego, doradztwa dotacyjnego oraz innych usług świadczonych przez każdą ww. Spółkę, a w szczególności do: przedstawienia mi oferty 
greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group Sp. z o.o. S.K.A. a także podmiotów współpracujących, podjęcia działań niezbędnych do 
zawarcia przeze mnie umowy z instytucjami finansowymi, umów wykonawczych z innymi podmiotami współpracującymi z greenNet Doradcy 
Sp. z o.o. oraz greenNet Group Sp. z o.o. S.K.A. której przedmiotem są wybrane przeze mnie usługi; przekazywania moich danych osobowych 
instytucjom współpracującym z greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. w celu zawarcia przeze mnie umowy oraz 
kontynuacji obsługi po jej zawarciu; informowania mnie o zmianach rynkowych w zakresie oferty greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet 
Group  Sp. z o.o. S.K.A. a także podmiotów współpracujących z greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. 

ANKIETA DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PROW „ Podstawowe usługi dla 

gospodarki ludności wiejskiej” na lata 2007-2013 W GMINIE 



 

 

 

 jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich. 
Oświadczam ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, 

 wyrażam zgodę na przechowywanie przez greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. przekazanych przeze mnie 
oryginałów dokumentów lub/oraz ich kopii, 

 wyrażam zgodę na reprezentowanie mojej osoby przez greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. wobec wybranej 
instytucji finansowej lub innych podmiotów współpracujących z greenNet Doradcy Sp. z o.o. oraz greenNet Group  Sp. z o.o. S.K.A. w zakresie 
monitorowania spraw związanych z zawarciem i realizacją usług przeze mnie wybranych będących przedmiotem zawartych umów z greenNet 
Doradcy Sp. z o.o. lub wskazanym podmiotem trzecim. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów statystycznych i marketingowych w celu promocji i marketingu nowych 
produktów i usług firmy greenNet Doradcy  Sp. z o.o. oraz greenNet Group Sp. z o.o. S.K.A. 
 

 

             ………………………………………………..   ……………………………………..…………………… 
                                      (Miejscowość i data)                                                    (czytelny podpis) 


