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Szanowni Państwo, 

 

serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu hajnowskiego do udziału w nieodpłatnym webinarium 

„Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji” organizowanym 

przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii 

odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” 

Webinarium jest finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz 

Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec. 

Proponujemy Państwo następujące terminy: 

1. 3 grudnia 2020 r., godz. 14.00 

2. 7 grudnia 2020, godz. 17.00 

3. 9 grudnia 2020, godz. 17.30 

4. 11 grudnia 2020 r., godz. 16.00 

5. 12 grudnia 2020 r., godz. 14.00 

 

PROGRAM WEBINARIUM: 

1) Opłacalność instalacji OZE  - okres zwrotu, koszty, wielkość instalacji 

2) Niezbędne elementy techniczne  instalacji PV. 

3) Zasady bezpiecznej  eksploatacji instalacji PV 

4) Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium 

 

Prowadzący: dr inż. Helena Rusak oraz dr inż. Marcin Sulkowski. 

 

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe 

zostaną przekazane osobom które zgłoszą swój udział. Wymagane jest posiadanie komputera 

posiadającego połączenie internetowe, kamera nie jest wymagana. 

 

Forma zgłoszenia udziału w szkoleniu: formularz zgłoszeniowy, wzór w załączeniu. 

 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego webinarium, 

na które uczestnik planuje się zgłosić, mailem na adres: lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl lub 

oryginał pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka 

 

Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań, tel.: 85 682 2169. 

 

Z wyrazami szacunku 

Lucyna Lewczuk 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1 

Szkolenie dla mieszkańców powiatu białostockiego i hajnowskiego   

pt. „Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji” 

finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, 
Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec w ramach Projektu pn. Establishment of a Competence Centre 

for renewable energy and energy efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok” 

 
Miejsce szkolenia:  webinarium.    
 
Termin szkolenia (x zaznacz właściwe): 

 3 grudnia 2020 r., godz. 14.00 

 7 grudnia 2020, godz. 17.00 

 9 grudnia 2020, godz. 17.30 

 11 grudnia 2020 r., godz. 16.00 

 12 grudnia 2020 r., godz. 14.00 

 
Imię i nazwisko uczestnika szkolenia:   ………………………………….……………………..……………………………………. 
 
Dane kontaktowe:  Telefon  ……..….………………………….………… E-mail ……………………………..…………………… 
 
Działając na postawie  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informujemy, że: 
a) Administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka, e-mail: 

starostwo@powiat.hajnowka.pl. 
b) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@powiat.hajnowka.pl. 

c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia na temat Fotowoltaika – opłacalność 
inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji. 

d) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w spotkaniu. 
e) Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do 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 oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, lub do momentu 
odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

g) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 
Wypełnienie niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na robienie zdjęć podczas spotkania, a także 
zgodę na ich publikację i rozpowszechnianie w celach informacyjno-promocyjnych. 

 
 

…………………….………… 
(podpis uczestnika) 

                                                      
1
 Prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (skan oryginału) do dnia 

poprzedzającego webinarium na które uczestnik się zgłosił, mailem na adres: 
lucyna.lewczuk@powiat.hajnowka.pl lub oryginał pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 
1, 17-200 Hajnówka 
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