
ZGŁOSZENIE 

na zakup preferencyjnego paliwa 

 

Imię (imiona)  .................................................................................................. 

Nazwisko .................................................................................................. 

Adres   .................................................................................................. 

Nr telefonu  .................................................................................................. 

PESEL  .................................................................................................. 

 

Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca 

 

NALEŻY WYBRAĆ JEDEN RODZAJ PALIWA1  

 RODZAJ WNIOSKOWANEGO PALIWA ILOŚĆ TON (MAX 1,5) 

WĘGIEL KAMIENNY 

☐ ORZECH  

☐ GROSZEK  

 

UWAGA! Złożone zapotrzebowanie nie rodzi roszczenia o sprzedaż węgla, a jest tylko analizą potrzeb 

mieszkańców. Brak asortymentu węgla typu ekogroszek. 

UWAGA! Samorząd Gminy Pawłów nie odpowiada za jakość dostarczonego węgla.  

WAŻNE! Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). 

 

....................................... 

podpis 

  

                                                           
1 W przypadku zaznaczenia większej ilości brane pod uwagę będzie pierwsze z listy) 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 

2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-

225 Pawłów, tel. 412721614, e-mail: urzad@pawlow.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pawlow.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, tj. art. 6 ust 1. lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej) w celu związanym z 

analizą zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Pawłów. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz 

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym gdy 

wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

f) narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów analizy 

zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Pawłów. 

 

....................................... 

podpis 


