WNIOSEK NR ...............................

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY
(w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.)
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem X
1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

PREZYDENT MIASTA SIERADZA
PLAC WOJEWÓDZKI 1
98-200 SIERADZ
2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY
ZAKUP PREFERENCYJNY:
Nazwisko:

Imię:

e-mail:1

Nr telefonu:1

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO
JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA

ŁÓDZKIE

SIERADZKI

Gmina:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

MIASTO SIERADZ

SIERADZ

98-200

Ulica:

Nr domu:

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO2:
Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu:

Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach (nie więcej niż 1,5 tony):

Węgiel gruby (orzech/kostka)

Ekogroszek/Węgiel groszek
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Należy podać przynajmniej jeden sposób kontaktu z wnioskodawcą
Wskazać rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM
ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 3:
□ Nie
□ Tak - w ilości ……………. (ilość podajemy w tonach).

5. OŚWIADCZENIE4:
□ Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, 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 1,5 tony.
6. KLAUZULA DOTYCZĄCA INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH WE WNIOSKU 4:
□ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

SIERADZ, dnia
Miejscowość i data

Podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym
dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel. 43-826-61-16, fax 43822-30-05, e-mail: um@umsieradz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@umsieradz.pl;
2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o zakup węgla po preferencyjnych cenach;
4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został ww. wniosku o zakup węgla po preferencyjnej cenie;
5. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje publiczne oraz osoby i podmioty działające na podstawie przepisów prawa lub
z polecenia administratora;
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, a następnie przez okres wymagany
przez przepisy prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne;
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz sprostowania danych, gdy są nieprawidłowe lub
niekompletne;
9. W sytuacjach określonych przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
10. W przypadku naruszenia przepisów podczas przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia
skargi do Prezesa UODO;
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania celu. Konsekwencją odmowy podania danych
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
12. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje podejmowanie decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu
zautomatyzowanym, w tym profilowaniu.
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Zaznaczyć właściwe.
Oświadczenie jest wymagane do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

