
Księżpol, dnia.......................2023 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adres gospodarstwa domowego

Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu

Wniosek

o zakup preferencyjny węgla za pośrednictwem Urzędu Gminy Księżpol

.w ilości.................ton,Składam wniosek o zakup węgla (podać asortyment*).
w terminie do 30.04.2023 roku.

* groszek lub orzech

Jednocześnie oświadczam, że dokonałem / nie dokonałem * na dzień złożenia mniejszego
wniosku zakupu (...... .)ton węgla preferencyjnego.

*niepotrzebne skreślić I

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art.233 kk (Dz.U. z 2022r., póz. 1138
z póź.zm.), że Ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy węgla
na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023, po cenie niższej niż 2.000 zł bmtto za tonę
w ilości określonej w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 20
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

(Podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
Wniosek składa się na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Księżpol. W przypadku złożenia wniosku drogą
elektroniczną należy go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym.



KLAUZULA INFORMACYJNA
- ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH -

na podst. art. 13 i 14 oęólnego rozporMdzenia o ochronie danych osobowych 7. diiia 27 kwietnia 2016 r.

l. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Księżpol (adres: ul. Biłgorajska 12.
23-415 Księżpol)

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: biuro@myszkcwiak.pl
3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe sa przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o zakup

preferencyjny paliwa stałego.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobo\v\'ch

a) art. 6 ust !. lit. c) RODO - w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

b) art. 6 ust l. !it. a) RODO - w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku
ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.

5 Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej uinowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom i organom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa z uwzględnieniem okresów

przecho'.VT/'wania okreśionych w odi-ębnych przepisach, natomiast
b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody - do momentu

Jej cofnięcia.
7. (nforniujemy, iż mają Państwo prawo do:

i) dostępu do treści ?'.voic!i danych oraz możliwości idi poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przeiwarzania. a także - w przypadkach przewidzianych i^i-aweir' - p.-awo do usuniscia c!an>'ch
l prawo uo vv!iies!cnia sprzecr.vLi •vobec przetv.'a.'zaiiia Pansiwa clan^clL

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

3) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) wysłę.powania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresi'e Jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu pł-zetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępnianja Państwa da.nyc-h, a w s.zczegóinoś.ci informacji o odbłorcach lub

kategonac'h odbiorców, któ.ryn-i dane te są udostępniane.
8. Podanie przez Państwa dany.ch osobowych jest:

a) obowiązkowe, j.eżeli tak zostało t.o określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautoniatyzowa.nemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Podanie przez Pana/Panią danycłi osobowych f&st waruflkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie

Gminy Księżpfll i wynika z przepirów prawa. jest Pan/Pani zobowiazany/a do podania danych a
konsekwencją niepodan.ia danych przez Pana/Panaą danych jest odmowa rozpatrzćnia wniosku <» .zakup
preferencyjfiy pałiwa statćgo.

11. (nfor'mujemy ponadto, iż w stosunku do danych osebflwych które są przetwarzane na podstawie
Państwa zgody - mają Pańs(we prawo w dowolnym roomencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowycii. Wy.cofan'ic zgody nie wpływa na zgodn.ość z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formi.e,
w jakiej została udzielona zgoda.


