
 

ZGŁOSZENIE 

na zakup preferencyjnego paliwa 

 

I. Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona) 

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

Nazwisko 

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

Adres (miejsce zużycia paliwa stałego) 

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

 

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

 

Nr telefonu 

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

II. Rodzaj wnioskowanego sortymentu paliwa stałego: 

  

☐ węgiel 

☐ ekogroszek 

 

III. Zapotrzebowanie ilościowe w wnioskowanego sortymentu 

 

2022 r…………. 

 

2023 r. ………… 

 

UWAGA!!!!!! 

Złożone zapotrzebowanie nie rodzi roszczenia o sprzedaż węgla. Jest tylko analizą potrzeb 

mieszkańców. Rozeznanie takie pozwoli określić skalę potrzeb i podjęcie decyzji w zakresie 

uruchomienia procedury związanej z dystrybucją węgla przez nasz samorząd. 

 

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 zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna – ZGŁOSZENIA NA ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA   

Stosownie do 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębnica Kaszubska reprezentowana 

przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych przesyłając e-mail na adres iod@debnicakaszubska.eu . 

3. Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych odbywa się w celu pomocy w zakupie węgla oraz 

wystawiania faktury VAT na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 

 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 

lit. b, c RODO). 

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów 

prawa. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do 

zrealizowania wskazanego celu przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku 

następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 

jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędnedo wywiązania się przez Administratora z 

obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia chęci zakupu węgla i wystawienia 

faktury. 

mailto:iod@debnicakaszubska.eu


 

 


