
Imię i Nazwisko                                                                                                                  Miejscowość/data

………………………………………………………...                                             ….………………………/…………..

Adres, pod którym jest prowadzone gosp. domowe
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu wnioskodawcy

…………………………………………………………….

WNIOSEK  O  ZAKUP  PREFERENCYJNY
PALIWA STAŁEGO

Lp Sortyment Ilość 
w okresie od 01.01 – 30.04.2023 r.

1. Miał  o granulacji 0-5 mm [ton]

2.  Ekogroszek o granulacji 0-31,5 mm [ton]

3. Orzech 0 -80 mm [ton] – Uwaga węgiel ten nie 
nadaje się do kotłów na tzw. Eko-groszek

4. Razem (nie więcej niż 1,5 tony)

Czy wnioskodawca złożył w Urzędzie Gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa
stałego w okresie od 02.11.2022 r. do 31.12.2022 r.  TAK/NIE i czy zakupił w tym
okresie TAK/NIE  (niepotrzebne skreślić) i ile ………....
Czy wnioskodawca dokonał zakupu preferencyjnego TAK/NIE,  (niepotrzebne skreślić)
ilość już zakupionego paliwa stałego na preferencyjnych warunkach w tonach …….. 

Oświadczam, iż ja ani żaden członek mojego 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 2000,00 zł
brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.
Jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego
oświadczenia.
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy



Klauzula informacyjna 

(zakup preferencyjny paliwa stałego)

Wypełniając  obowiązek  informacyjny  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  PEiR  (UE)  nr  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informuję że:

1. Administrator danych osobowych 
Gmina  Sokolniki,  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  1  98-420  Sokolniki,  adres  e-mail:  ug@sokolniki.pl,  tel.
627845159

2. Inspektor ochrony danych
Kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: iod@sokolniki.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na
podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domo-
wych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)

4. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/a dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych. 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania  oraz w obo-
wiązkowym okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Zakres przysługujących uprawnień 
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przy-
sługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarza-
nie, 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.

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u pra-
wo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


