
                 Brąszewice, dnia ………………………………… 

 

………………………………………………………………………. 

              (Imię i Nazwisko) 

 

………………………………………………………………………. 

 (adres gospodarstwa domowego) 

 

………………………………………………………………………. 

                 (nr telefonu) 

 

………………………………………………………………………. 

                 (adres e:mail) 

 

 

Urząd Gminy w Brąszewicach 
ul. Sieradzka 98 
98-277 Brąszewice 

 
 

 

Wniosek określający zapotrzebowanie na ilość paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego. 

 

1. Rodzaj wnioskowanego paliwa (np. węgiel, ekogroszek) ………………………………...................................  

 

2. Szacunkowa ilość ton………………………………… 

 

3. 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe. 

W przypadku zakupu podać ilość ton. 

………………………………………………………. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

   ………………………………………………………… 

                        (data i podpis) 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA – wniosek określający zapotrzebowanie na ilość paliwa stałego 

w ramach zakupu preferencyjnego 

 

Na podstawie 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, tzw. „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Brąszewice reprezentowana 

przez Wójta Gminy Brąszewice p. Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul. Sieradzka 

98, 98-277 Brąszewice, NIP: 8272142184, REGON: 730934418, tel. 43 8211778, 

ug_braszewice@wp.pl. 

 

2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach na podstawie art. 37 Rozporządzenia  wyznaczono 

inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie: 

Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail: 

iod@braszewice.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oszacowania zapotrzebowania na paliwo 

stałe dla mieszkańców Gminy Brąszewice w związku z procedowanym projektem ustawy o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres gospodarstwa domowego, nr telefonu, adres e-mail - uzyskane od osoby, 

której dane dotyczą.  

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz innym organom właściwym do realizacji 

sprawy. 
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem 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, o ile przepisy 

szczegółowe nie określają innego terminu przechowywania.  

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- sprzeciwu (art. 21 RODO); 

- dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 

- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO); 

- żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 

RODO; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących 

przepisów. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uwzględnienia danych 

podanych we wniosku przy ustalaniu rzeczywistego zapotrzebowania na zakup paliwa stałego 

na terenie gminy. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

 

 

 

 

       

………………………………………. 

     / data i podpis/ 

mailto:ug_braszewice@wp.pl
mailto:iod@braszewice.pl

