Kraków, 18.12.2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMOCY FUNDACJI DOMENERGIA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin określa zasady udzielania bezpłatnej pomocy w ramach działalności Fundacji DOMENERGIA,
zwanej dalej Fundacją.
§ 2.
Głównym celem fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie:
a. ekologii, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zdrowia,
b. wsparcia w procesie ograniczania wpływu negatywnej działalności człowieka na środowisko
naturalne,
c. propagowania rozwiązań proekologicznych w zakresie wytwarzania energii oraz
budownictwie niskoemisyjnym,
d. wsparcia w toku modernizacji istniejących obiektów budowlanych celem ograniczenia
negatywnego wpływu ich użytkowania na środowisko naturalne.
Szczegół opis zakresu działań Fundacji znajduje się w Statucie.
§ 3.
Pomoc w ramach działalności Fundacji, udzielana jest: stacjonarnie, telefonicznie oraz mailowo.
§ 4.
Warunkiem skorzystania z udzielanej pomocy jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
II. ŚWIADCZONA POMOC
§ 5.
Zakres pomocy świadczonej przez Fundację może obejmować:
a. pomoc w wyborze formy dofinansowania spośród dotacji i pożyczek;
b. pomoc w określeniu intensywności dofinansowania;
c. przedstawienie warunków jakie musi spełnić beneficjent starający się o dofinansowanie;
d. objaśnienie warunków kwalifikowalności wydatków;
e. pomoc w wyborze najkorzystniejszych przedsięwzięć do realizacji;
f. wskazania źródeł danych Beneficjentowi niezbędnych dla starania się o dofinansowanie w
programie Czyste Powietrze;
g. utworzenia konta e-mail na platformie wskazanej przez Zleceniobiorcę, które posłuży do
rejestracji indywidualnego konta w Portalu Beneficjenta;
h. wypełnienia formularza wniosku dostępnego na Portalu Beneficjenta o dofinansowanie na
podstawie wybranych dokumentów i danych dostarczonych przez Zleceniodawcę;
i. rejestracje formularza wniosku o dofinansowanie na skrzynce podawczej Portalu Beneficjenta.
§ 6.
Zakres pomocy ustalany jest indywidualnie w trakcie pierwszej konsultacji.
§ 7.
Beneficjent udziela pełnomocnictwa do utworzenie konta e-mail na platformie wskazanej przez Fundację,
które posłuży do rejestracji indywidualnego konta w Portalu Beneficjenta prowadzonym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na właściwej jego stronie internetowej
zwanego dalej Portalem Beneficjenta.

§ 8.
Pomoc w zakresie przygotowania i realizacji procesu aplikacyjnego wniosku do programie Czyste
Powietrze będzie świadczone wg najlepszej wiedzy Fundacji, w oparciu o informacje przedłożone mu
przez Beneficjenta, zgodnie z procedurą określoną regulaminem naboru wniosków programu Czyste
Powietrze.
§ 9.
Fundacja zastrzega, że Beneficjent bierze pełną odpowiedzialność za poprawność i kompletność
przekazanej dokumentacji wymaganej do przygotowania wniosku.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 10.
Beneficjent:
–zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed podjęciem decyzji o
korzystaniu z pomocy Fundacji,
– akceptacja Regulaminu jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
– ma prawo do rezygnacji ze świadczonej pomocy bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do
poinformowania o rezygnacji z pomocy.
§ 11.
Fundacja:
– zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Beneficjenta pomocy Fundacji z
zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
– może odmówić udzielenia pomocy bez podania przyczyny.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12.
Decydując się na korzystanie z pomocy w ramach działalności nieodpłatnej Fundacji DOMENERGIA, wyraża
Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja DOMENERGIA z siedzibą przy ul. Żeńców 30, 30-734
Kraków. Dane przetwarzane są w celu udzielenia pomocy Beneficjentowi i przekazane partnerom Fundacji
zaangażowanym w proces pozyskania dotacji (lista partnerów dostępna na stronie www.domenergia.pl).
Dane Beneficjenta będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych ze świadczoną
mu pomocą. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo dostępu do tych danych, ograniczenia ich
przetwarzania, usunięcia, przenoszenia lub sprostowania, jak również może wnieść sprzeciw wobec ich
przetwarzania.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy
prawa, w tym art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO).
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