Węgliniec ……………………
data

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
za pośrednictwem
Zakładu Usług Komunalnych
w Węglińcu

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA
STAŁEGO
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1. DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię
………………………………………………………………………….………………………………………..
02. Nazwisko
…………………………………………………………………………………….……………………………..

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA
RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
01. Gmina

…………………………………………………………………………………………………………..
02. Miejscowość /Kod pocztowy

…………………………………………………………………………………………………………..
03. Ulica nr domu/nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………………..
04. Nr telefonu1)

05. Adres poczty elektronicznej1)

……………………………………………………………………………………………………………

1 ) Należy

podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA:

w okresie do 31.12.2022r.
orzech ......................... ton2) groszek ....................... ton2)

miał .................. ton2)

w okresie do 30.04.2023r.
orzech ......................... ton2) groszek ....................... ton2)

miał .................. ton2)

2)

Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony!

4.

INFORMACJA,
CZY
WNIOSKODAWCA
DOKONAŁ
JUŻ
ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO
NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO

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. 3)
Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata
2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ......................................... (ilość
podajemy w tonach).3)
3)

Należy wybrać właściwe

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
…………………………

…………………………

…………………………

(miejscowość)

(data: dd / mm / rrrr)

(podpis wnioskodawcy)

Gmina Węgliniec\ Zakład usług Komunalnych w Węglińcu nie ponosi odpowiedzialności za jakość
dostarczanego opału ze względu na fakt że jest on pobierany bezpośrednio ze składu wskazanego do
realizacji zadania

Sprawę prowadzi:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu Ul. Partyzantów 8 59-940 Węgliniec
Tel: 75 77 12 117
zwik@post.pl
Paliwo stałe będzie do odbioru w składzie opału:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

KLAUZULA INFORMACYJNA
- Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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),
zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu z siedzibą ul.
Partyzantów 8 Węgliniec, 59-940 Węgliniec, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Januszem Wyspiańskim, za pomocą adresu e – mail:
januszwyspianski@abi24.eu
oraz numeru telefonu: +48 600 246 497.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego, ustalania
jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów Ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)
oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - celem złożenia, rozpatrzenia oraz realizacji
wniosku o zakup preferencyjny.
4. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:
1) upoważnieni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (ZUK),
2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług
świadczonych dla Ośrodka,
3) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie
do zapewnienia danej usługi.
5. Okres przechowywania
Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez
okres wymagany kategorią archiwalną.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
3) na podstawie art. 18 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
7. Dobrowolność podania danych osobowych
Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie
danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
8. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Węgliniec: …..............................
/data/

…..........................................................
/podpis/

