WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
Informacje przedstawione we wniosku o zakup paliwa stałego składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Skrócona instrukcja wypełniania:
Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
A .DANE WNIOSKODAWCY
1.

Imię:

3.

PESEL:

2.

Nazwisko:

ADRES POD, KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY
JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
4.

Kod pocztowy:

5.

Miejscowość:

6.

Ulica:

7.

Numer domu/numer mieszkania:

8.

Telefon:

9.

Email:

B. OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W OKRESIE DO 31.12.2022 r. W RAMACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
(Należy wskazać nie więcej niż 1,5 tony danego rodzaju paliwa stałego)
ORZECH (25+ mm) CN27010

Ilość ton:

GROSZEK (10-25 mm) CN2701

Ilość ton:

ODBIÓR FAKTURY

OSOBISTY

E-MAIL

ODBIÓR WĘGLA

OSOBISTY

DOSTAWA DO DOMU

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO
Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego*
Tak ………………………….
(ilość w tonach)

Nie
* zaznaczyć właściwe

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKONANIA ZAKUPU PALIWA STAŁEGO W CENIE PONIŻEJ 2000 ZŁ
Wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego dokonał zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy
przypadający na lata 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę*
Tak ………………………….
(ilość w tonach)

miejscowość

Nie
* zaznaczyć właściwe

data: dd/mm/rrrr

podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul.
Szkolna 2, 05-326 Poświętne.
Do zakresu działania GOPS należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz
nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej. Gromadzi Państwa dane w celu
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu, a w szczególności z Ustawy o samorządzie gminnym
tekst jednolity: (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.).
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości,
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z
obsługą sfery socjalnej — m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez GOPS przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w tym Rozporządzenie
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..
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
•

dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

•

żądania ich sprostowania,

•

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą
elektroniczną, kierując korespondencję na adres iod@ugposwietne.pl.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa
danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem. Organem właściwym dla ww. skargi
jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

……………………………………..………..
(data i podpis Wnioskodawcy)

