
        ………………………………………………………… 
        (miejscowość, data) 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………………………… 
(adres pod którym mieści się gospodarstwo domowe 

 na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny) 

 

……………………………………………………………………………. 

(numer telefonu) 

……………………………………………………………………………. 

( e-mail)          BURMISTRZ JĘDRZEJOWA 

          UL. 11 Listopada 33a 

          28-300 Jędrzejów 
 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zainteresowany/a zakupem: 

asortyment                                            ilość*(w tonach) 

Do 31.12.2022r. Od 01.01.2023r. 

groszek/ekogroszek   

orzech   

miał   

 

* Max ilość 1,5 tony w każdym terminie tylko z jednego asortymentu 

 
 Informuję, że już dokonałem/am w ilości ……… t /nie dokonałem/am* zakupu węgla preferencyjnego.  
 
* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że 

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

2. Oświadczam, że ja oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 

2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów o zakupie preferencyjnym 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do podmiotu 

zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego, 

4. Zgodnie z art. 13 ust 1i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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.UE L 119 z 2016r.) 

zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym przysługującym prawie dostępu do treści moich 

danych oraz ich poprawienia, jak również, że podane tych danych było dobrowolne. 

 

 

…………………………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Urząd Miejski w Jędrzejowie 

ul 11 Listopada 33A,  

28-300 Jędrzejów  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

Sylwester Cieśla Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. 

Wrzosowa15 lok.1 

25-211 Kielce 

email.: iod@czi24.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• realizacji przysługujących Urzędowi Miasta uprawnień bądź spełnienia przez Urząd Miasta 

obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz 

niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym 

podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane 

dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), e)  i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych/; 

• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 

administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z 

treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

• realizacji prawnie uzasadnionego interesu podmiotu, a w szczególności: 

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży; 

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych/; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec 

ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą 

przysługiwać osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  

z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować 

niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi 

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 


