
Dane wnioskodawcy

Załączniki do wniosku

Dobczyce,                          
RGK.8220.___.20___

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
ul. Rynek 26
32-410 Dobczyce

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Podpis wnioskodawcy

WZPP v 1.02

Adres gospodarstwa domowego (miejsce dostarczenia paliwa)

Ilość i rodzaj paliwa

w roku 2022:

Uwaga: ilość węgla nie może 
przekroczyć 1.5 tony.

w roku 2023:

Uwaga: ilość węgla nie może 
przekroczyć 1.5 tony.

Oświadczenia

Oświadczam, że wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, dokonał już zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po 
cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości                         . Do wniosku dołączam faktury 
dokumentujące zakup paliwa.

Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie 
niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny.

Data

Imię Nazwisko PESEL

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu/lokalu

E-mail Telefon

taki sam jak powyżej

inny:
Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu/lokalu

Ilość ton

orzech

groszek

eko-groszek

miał

Ilość ton

orzech

groszek

eko-groszek

miał

Ilość ton

Data

Faktury na zakupione po cenie preferencyjnej paliwo



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanego dalej RODO.

Administrator Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą 
w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Inspektor ochrony danych Wnioskodawca może się kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
pod adresem:
● Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;
● e-mail: iod@dobczyce.pl;
● telefon:  +48 1237 21700.

Cele przetwarzania 
i podstawa prawna

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wnioskodawcy w związku z realizacją obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Odbiorcy danych Odbiorcami danych osobowych wnioskodawcy mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich 
otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane dane 
wnioskodawcy, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy 
przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto dane wnioskodawcy mogą być udostępnione 
firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe 
systemu informatycznego Intradok), w których przetwarzane są te dane osobowe.

Okres przechowywania 
danych

Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres zawartej umowy, a po jej zakończeniu zostaną 
zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
Rozporządzenia 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. 
Dokumentacja papierowa ma określoną kategorię archiwalną B-5, po upływie okresu jej przechowywania 
w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.

Przekazywanie danych 
osobowych 

Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą

Wnioskodawca ma prawo do:
● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Informacja o wymogu 
podania danych 

Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Brak 
podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub 
pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Prawo wniesienia skargi Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja 
o zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych 

W oparciu o dane osobowe wnioskodawcy administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Weryfikacja wniosku

Budynek i źródło ciepła zgłoszone do CEEB
Zgłoszenie gospodarstwa do CEEB

Data i podpis

Brak zgłoszenia budynku i źródła ciepła w CEEB

Wnioskodawca nie złożył wniosku o dofinansowanie 
zakupu węgla

Wniosek o dodatek węglowy

Data i podpis

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie:

Wniosek został odrzucony/zostawiony bez 
rozpatrzenia
Dodatek węglowy został przyznany

wypłacony

Wydanie węgla
Rok 2022 — data i podpis

Rok 2023 — data i podpisOstateczna weryfikacja
negatywna

pozytywna
Data i podpis

mailto:iod@dobczyce.pl
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