Lubsko, dnia ………………………………

Burmistrz Lubska
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko

Wniosek o zakup preferencyjny węgla
1) Dane dotyczące wnioskodawcy:
……………………….…….…………………….

….………………..…….………………………………..

Imię (imiona)

Nazwisko

2) PESEL
3) Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego będzie dokonywany
zakup preferencyjny:
………………………………………………………

….……………………………………………………

Miejscowość i kod pocztowy

Ulica (jeśli dotyczy)

………………………………………………………

……………………………………………………….

Numer domu

Numer mieszkania

4) Adres zamieszkania wnioskodawcy (wypełnić jeżeli adres zamieszkania jest inny niż podany w pkt 3):
………………………………………………………

….……………………………………………………

Miejscowość i kod pocztowy

Ulica (jeśli dotyczy)

………………………………………………………

……………………………………………………….

Numer domu

Numer mieszkania

5) Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy:
………………………………………………………….……..….…………………………………….………
6) Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca wraz z podaniem
asortymentu (orzech, ekogroszek):

□

orzech

□

ekogroszek

………….. ton do 31.12.2022 r. (max. 1,5 tony)
W przypadku braku preferowanego rodzaju węgla kamiennego deklaruję zapotrzebowanie na:
………………………………………………………………………………………………………………….
7) Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości
nabytego paliwa stałego:
TAK* – dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton.
NIE* – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.
Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny,
nie nabyłem 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 pkt 1 i 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego przez gospodarstwa domowe.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………..…………………………
Podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administrator danych osobowych – Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający
siedzibę w Lubsku 68-300, Plac Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora,
telefonicznie: 68 457 61 08.
Inspektor ochrony danych – W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania – Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e
RODO w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Państwa dane
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających
z ustawy z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych – Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym
dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Burmistrz Lubska zawarł
umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych – Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa
o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną – tj. przez okres 5 lat licząc od końca
roku, w którym złożyli Państwo wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Obowiązek podania danych – Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa wniosku.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych – Osoba, której dane dotyczą
ma prawo:
- dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania; ograniczenia
przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa).
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
RODO - Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 ze zm. ).

…………..…………………………
Podpis wnioskodawcy

