Data wpływu: ………………………………….

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI

Organ, do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego
dla gospodarstwa domowego:

Wójt Gminy Sędziejowice
1. Dane dotyczące wnioskodawcy:
….................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego
dokonywany jest zakup preferencyjny:
…................................................................................................... 98-160 SĘDZIEJOWICE
(miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Adres poczty elektronicznej

………………….….............................…

Numer telefonu

lub

...............................................................

2. Planowana do zakupienia ilość węgla w tonach …… t (max. 1,5 tony do dnia 31.12.2022 r.),

w tym preferowany sortyment węgla (zaznaczyć X):
☐ GROSZEK/EKOGROSZEK

………... t

☐ WĘGIEL GRUBY (ORZECH/KOSTKA)

………... t

☐ MIAŁ

……….. t

3. Informacja czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości
węgla paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego:
Informuję, że już dokonałam/-em zakupu w ilości ........................ t /nie dokonałam/-em* zakupu
preferencyjnego.
*niepotrzebne skreślić
4. 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.
5. Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Sędziejowice, dnia ………………………
……………..……………...................
(podpis

WERYFIKACJA WNIOSKU
Wypełnia organ dokonujący weryfikacji stosownie do art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych.

1. Wniosek zweryfikowany pozytywnie

………………………………………...
Data i podpis osoby upoważnionej

2. Wniosek zweryfikowany negatywnie z powodu:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 (zwane dalej
RODO), Gmina Sędziejowice informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.
Kontakt: listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6. elektroniczny: sekretariat@gminasedziejowice.org ,
telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02
2. Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – iod@gminasedziejowice.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania mającego na celu rozpatrzenie
wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Wójt Gminy
Sędziejowice lub podmiot upoważniony, zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia swoich
danych osobowych.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych wymaganych ww. ustawą
uniemożliwi rozpatrzenie wniosku i skorzystanie z preferencyjnego zakupu paliwa stałego.
10. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

