
                                                                 Data:…………………... 

………………..……………………. 
Imię i nazwisko 

 
.............................................................................................. 
(adres gospodarstwa domowego  
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny) 

 

Telefon lub e-mail …………………………………………………………… 

                    Gmina Gogolin 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego  do dnia 31.12.2022r 

  

Składam wniosek o zakup paliwa stałego w ilości …..……   ton (max. do 1,5t ). 

  

kostka                       orzech                   groszek (8-20)                ekogroszek (5-25)            

 

           odbiór transportem własnym                         odbiór transportem zleconym        

 

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 

roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

  

Jestem świadoma/ świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

                                                                                                         

………………………………….………… 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

ADNOTACJA URZĘDNIKA CUS w GOGOLINIE : 

Potwierdzam,  że .......................................................................spełnia warunki uprawniające do 

dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych /  w 2022 roku, na wskazany 

we  wniosku adres gospodarstwa domowego   

                                                                                                                ………………………………… 
                                                                                                   Data i podpis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o 
zakup preferencyjny opału stałego  

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

ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, Plac Dworcowy 2, 
47-320 Gogolin, tel: (77) 474 94 00, e-mail: sekretariat@cus.gogolin.pl  (dalej: Administrator). 

2.     W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z 
wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora 
z dopiskiem "IOD",  oraz mailowo: iod@cus.gogolin.pl. 

3.      Dane  osobowe  przetwarzane będą   w następujących celach: 
- przyjęcia i weryfikacji wniosku pod kątem  możliwości zawarcia umowy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach  

za kwotę 2000 zł brutto 
- realizacji umowy  
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy  

4.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

- art. 10 i art. 12 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

-  niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 
6 ust. 1 lit. b RODO), 

-  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f  oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO   
5. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać  podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w 

oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, podmiot świadczący usługi hostingowe, serwisowe 
z zakresu IT, oraz  podmiot świadczący usługi doradcze. Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym 
w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz  organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania 
dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub innym  
instytucjom państwowym  jeśli wystąpią z odpowiednią podstawą prawną  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą 
stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, usunięcia, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy 
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo 
wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, 
przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas,   w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach  oraz 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  

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy   

10. Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu ubiegania się o zakup 

preferencyjny paliwa stałego do dnia 31.12.2022r.  

 

 

………………………………….. 

 

 

mailto:iod@cus.gogolin.pl

