WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Burmistrz Wołczyna
ul. Dworcowa 1
46 - 250 Wołczyn

1. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego:
(proszę wypełnić DUŻYMI LITERAMI):
01. Imię (imiona)
………………………………………………………………………………………….…
02. Nazwisko
…………………………………………………………………………………………….

03.Numer PESEL

04. Nr telefonu i adres poczty elektronicznej *
……………………………………………………………………………………………..
(* - obowiązkowo należy wskazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej).

2. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny:
01. Gmina
……………………………………………………………………………………………...
02. Miejscowość i kod pocztowy
……………………………………………………………………………………………..
03. Ulica

04. nr domu

05. nr mieszkania

……………………………………………………………………………………………..
3. Wnioskuję o zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego do 31.12.2022 roku*
(* - proszę podać w jakiej ilości - maksymalnie do 1500 kg.).

groszek ………………… kg
ekogroszek …………….

kg

orzech ……………….… kg
1/2

4. Informuję*:
- już dokonałem/am zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, w ilości ..…….. kg.
- nie dokonałem/am zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
(* - niepotrzebne skreślić).

5. Oświadczenie:
Oświadczam, że ja niżej podpisany ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyłem paliwa stałego na sezon grzewczy
przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co
najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2236).
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
- wynikającego z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
…………………………………….
(miejscowość i data)

…..…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Klauzala informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
W związku z realizacją wymogów 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 w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie jest Burmistrz
Wołczyna, którego siedziba mieści się 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1.
2. W Urzędzie Miejskim w Wołczynie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli ma Pan/Pani pytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego
w Wołczynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych.
KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: e-mail: rodo@wolczyn.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować,
przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę
od obowiązku informacyjnego).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa, które reguluje cel przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
7. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo
do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do informacji
o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO, prawo do sprostowania nieprawidłowych
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie
nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy
publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi
(jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy),
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją
(prawo to przysługuje wówczas gdy jednostka przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego),
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, i nie będą profilowane.
10. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski w Wołczynie danych osobowych jest niezgodne
z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
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