
……………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………………….
(adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe,
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny)

……………………………………………………………….
(adres poczty  elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy)

Wójt Gminy Pionki
  ul. Zwycięstwa 6a

26-670 Pionki

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
do dnia 31.12.2022 r. 

Ja niżej podpisany/a składam wniosek o zakup:

sortyment Ilość kg 
(max ilość 1500 kg)

groszek

orzech

miał

Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości węgla 
kamiennego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego*

 TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.

Oświadczam,  że  ja  ani  żaden  członek  mojego  gospodarstwa  domowego,  na  rzecz  którego  jest
dokonywany zakup preferencyjny, 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 - tj. 1500 kg.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

……………………………………………….
       (podpis wnioskodawcy)

* Pola wyboru należy zaznaczyć: X



KLAUZULA  INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)  Administratorem  Państwa  danych  jest  Gmina  Pionki,  ul.  Zwycięstwa  6a,
 e-mail: ug@gmina-pionki.pl,  tel. 48 612-15-14.
2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@gmina-pionki.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  „RODO”, tj. ich przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe
przetwarzane będą w celu umożliwienia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw
domowych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  27  października  2022  r.  o  zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana
danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Gminą Pionki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem
jest Wójt Gminy Pionki.
5)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu
z  uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  w  tym
przepisów archiwalnych. 
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO);

8)  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  oraz  warunkiem
złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie danych
osobowych niezbędnych do jego realizacji.
9)  Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
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