..............................................................

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

(imię i nazwisko)

...............................................................
(ulica i nr domu)

...............................................................
(miejscowość)

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

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

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

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o zakup preferencyjny węgla na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.:

Asortyment

Ilość* (w tonach) do 31.12.2022r.

GROSZEK
ORZECH
*dopuszczalna ilość zakupu – 0,5 tony, 1 tona, 1,5 tony

Jednocześnie oświadczam, że nie dokonałem zakupu preferencyjnego węgla w ilości większej niż 1,5
tony przed wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych tj. 03 listopada 2022 r.

UWAGA: ZŁOŻENIE WNIOSKU JEST JEDNOZNACZNYM DOKONANIEM ZAKUPU WĘGLA!

………………………………….
(podpis)

Oświadczam, że
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
2. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do
podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego.
3. Ja oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup
preferencyjny, nie nabyli 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 określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 27 października2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych.
4. Jestem osobą uprawnioną do preferencyjnego zakupu na podstawie przyznania dodatku
węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi.

………………………………….
(podpis)

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 Pan
Marcin Tynda. e-mail: iod.urzad.polskacerekiew@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.

