
Krzemieniewo, dnia .................... r. 
…………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko Wnioskodawcy) 
 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

(Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, 
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny)  
………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

(adres poczty elektronicznej, numer telefonu Wnioskodawcy) 

 
 
Wójt Gminy Krzemieniewo 

 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA  
 

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

 
asortyment 

Ilość* w (kg) 
do 31.12.2022 r. 

groszek  
orzech  
miał  

 
*max ilość – 1,5 tony w terminie do 31.12.2022 r.  

 
 

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

 
 

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 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych.   
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
(Art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks karny) 
 
 
 

………………………………… 
        podpis wnioskodawcy 
 
 



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

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KRZEMIENIEWO 

 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)- dalej : „RODO” informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzemieniewo z siedzibą w Krzemieniewie,                     
ul. Dworcowa 34; 
 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krzemieniewo jest   
Katarzyna Jakubowska-Rozwalka , e-mail: iod@krzemieniewo.pl; 

3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Pana/Panią deklaracji dotyczącej zakupu węgla po cenach 
preferencyjnych.   
 
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. od a do e RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO                             
w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów 
szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Krzemieniewo.  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie Twojej wyraźnej 
zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. 
1) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych 
osobowych będzie polegało na deklaracji osób zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych. 

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

6. Odbiorcy twoich danych osobowych – 
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą 
być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Krzemieniewo przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Krzemieniewo; 

  

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wycofania zgody, 

 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych,                                    
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego 
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Prawo wycofania zgody 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wniosek pisemny. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                            


