
Szastarka, dnia …………………………….. 

 

Urząd Gminy Szastarka 

Szastarka 121 

23-225 Szastarka 
 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE DOKONANIA 

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA 

 
 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy  …………………………………………… 

 

2) Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego będzie dokonywany 

zakup preferencyjny: 

 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………. 
 

nr domu: …………………………………………………………………………………… 

 
 

3) Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy: 

 

E- mail: ………………………………………………………. 
 

Telefon: ……………………………………………………….. 
 

4) Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego będzie występował wnioskodawca wraz z podaniem 

asortymentu (groszek, orzech): 

Planowana do zakupienia ilość węgla: 2022 r. ………. ton  2023 r. ……… ton 

(zgodnie z założeniami procedowanej ustawy na gospodarstwo domowe przysługuje 3 tony: po 1,5 tony 

w 2022 i 2023 roku) 
 

Asortyment (wstaw znak X): groszek …………, orzech ……………, 
 

5) Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości nabytego 

paliwa stałego (niepotrzebne skreślić): 

 

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton. 
 

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 
 

 

…………..………………………… 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, że: 

 

1. Dane Administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Szastarka, adres: Urząd Gminy w Szastarce, 

Szastarka 121, 23-225 Szastarka. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Państwo deklaracji dotyczącej zakupu węgla 

po cenach preferencyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

Przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na  deklaracji osób zainteresowanych zakupem węgla po 

cenach preferencyjnych. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 

 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, 

podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług 

teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, 

usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w 

przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania 

dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

               

                                                                                                          ……………………… 

                                                                                             czytelny podpis osoby informowanej  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO  

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  (RODO); 

mailto:sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl

