Janowiec, dnia …………………………..
Wójt Gminy Janowiec
ul. Radomska 2
24-123 Janowiec
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do 31.12.2022r.

1. DANE WNIOSKODAWCY:
*)

Nazwisko i Imię..............................................................................…………………………........

*)

PESEL ............................................

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany
zakup preferencyjny:
*)

…………………………………………………………………………………………………………..
*wypełnić wielkimi literami

Nr telefonu.................................................………….....,
adres e-mail..............................................................….
2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO:
Wnoszę o zakup węgla kamiennego do końca 2022 r. typu:
kostka,
X

orzech,

ekogroszek w ilości ……..ton/y (do 1,5 tony).

groszek,

właściwe zaznaczyć

3. WYMAGANE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

1. Informuję, że już dokonałem/łam w ilości …………………. t /nie dokonałem/łam* zakupu
preferencyjnego.
*niepotrzebne skreślić

2. Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy
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 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia1.

……………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
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Art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

1

Oświadczam, że wstępnie jestem zainteresowany
od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.2
2)

TAK

zakupem

węgla

kamiennego

NIE

typu:
kostka,
X

orzech,

ekogroszek w ilości ……..ton/y (do 1,5 tony).

groszek,

właściwe zaznaczyć
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s.1) informuję iż:
1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janowiec z siedzibą w Janowcu przy ul. Radomskiej
2, 24-123 Janowiec.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy gmina@janowiec.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy
iodo@janowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi w związku z art. 3 ust. 1 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych;
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji wniosków o zakup paliwa stałego.
Pani/Pana dane osobowe dane mogą być udostępniane innym podmiotom/organom w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań publicznych, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz dostawcom usług związanych
z przetwarzaniem danych osobowych (IT).
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa, tj. przez okres 5 lat.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz
ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne
do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
W zakresie udostępnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

……………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
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Niniejsze oświadczenie składane jest jedynie w celach informacyjnych. Zakup paliwa w 2023 r.
możliwy będzie po złożeniu nowego wniosku.
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