.............................................................
(miejscowość, data)

..............................................................
(imię i nazwisko)

...............................................................
(adres)

..............................................................
(numer telefonu )

..............................................................
(e-mail)

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

Deklaracja dotycząca zapotrzebowania gospodarstwa domowego
na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zainteresowany/a zakupem:
Asortyment

Ilość* (w tonach)

groszek
orzech
miał

*max ilość – 3 tony (1,5 tony w 2022r., 1,5 tony w 2023r.)
………………………………….
(podpis)

UWAGI:
1. Złożenie deklaracji ma charakter wyłącznie informacyjny i służy do określenia przez
Gminę Polska Cerekiew zapotrzebowania na paliwo stałe w ramach zakupu
preferencyjnego.
2. Deklaracje przyjmowane są w ramach przygotowań do podejmowania działań
zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami ustawowymi, które mogą ulec zmianie
za co gmina nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami ustawowymi:
 do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku
węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).
 zakup preferencyjny jest możliwy jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego
na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł
brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak będzie określona w rozporządzeniu.
4. W przypadku przyjęcia projektowanych rozwiązań ustawowych celem preferencyjnego
zakupu paliwa stałego konieczne będzie wniesienie stosownego wniosku.
5. Deklarację należy złożyć osobiście w pokoju nr 16 (I piętro) w sekretariacie budynku
Urzędu Gminy Polska Cerekiew, lub elektronicznie na adres e-mail
ug@polskacerekiew.pl .

Klauzula informacyjna
Stosownie do 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (ADO) jest Wójt Gminy Polska
Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 4801460.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi
jest Konsorcjum reprezentowane przez NETKONCEPT sp. z o.o z siedzibą przy
ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole, tel. 77 545 30 60, e-mail: iod@netkoncept.com .
3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu pomocy w zakupie paliwa
stałego oraz wystawiania faktury VAT na podstawie obowiązków wynikających z
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO).
4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności
niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od
roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje
ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne
do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia chęci zakupu paliwa
stałego i wystawienia faktury.

