WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
Wójt Gminy Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice
1. DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię
………………………………………………………………………….………………………………………..
02. Nazwisko
…………………………………………………………………………………….……………………………..
03. PESEL
…………………………………………………………………………………….……………………………..
2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
01. Miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………..
02. Ulica
…………………………………………………………………………………………………………..
03. Nr domu
04. Nr mieszkania
05. Nr telefonu
06. Adres poczty elektronicznej
……………………………………………………………………………………………………………
3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA:
gruby (orzech, kostka)…………ton1)
groszek ........................ ………...ton1)
1)

Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony do 31.12.2022r.

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 w ilości co najmniej 1,5 tony.2)
Oświadczam, że ja lub 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).2)
2)

Należy wybrać właściwe

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………
(miejscowość)

…………………………
(data: dd / mm / rrrr)

…………………………
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 z 2018 r.) informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Gmina Pilchowice, adres siedziby: ul. Damrota 6,
44-145 Pilchowice, kontakt mailowy pod adresem: ug@pilchowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej
sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.
poz. 2236).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy
Pilchowice, podmioty współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy
i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są
w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres Administratora
wskazany w pkt 1 lub adres Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt 2;
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

