
ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA

NA PALIWO STAŁE

(dotyczy tylko osób fizycznych w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki
uprawniające do dodatku węglowego)

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczyć         lub 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANE ZAPOTRZEBOWANIE 
- Wójt Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33,07-411 Rzekuń

CZĘŚĆ I.
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

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

2. Nazwisko................................................................................................................................

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
01. Gmina...............................................….02. kod pocztowy…………..............................……...
03. Miejscowość.....................................................................................................................……..
04. Ulica..................................................05. Nr domu.......................06. Nr mieszkania......……...
07. Nr telefonu1..............................…….08. Adres poczty elektronicznej1...........................……...

CZĘŚĆ II.
SKŁADAM WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO:

   orzech (frakcja 25-85 mm) ilość......…………….
   groszek / ekogroszek (frakcja 8-25 mm) ilość. .……………..

   miał węglowy (frakcja 0-10 mm) ilość……………….

        ................................................                                               .........................................……….
(data: dd / mm / rrrr)                                                                   (podpis zgłaszającego)

UWAGA!!!

1. Wymagane dane są orientacyjnymi. Ostateczna wersja zapotrzebowania i przyznana
ilość paliwa na gospodarstwo domowe uregulowane zostaną przez Polski Rząd.

2. W  przypadku  dostępności  w  Gminie  Rzekuń  paliwa  stałego,  oświadczam,  że
zobowiązuję się do zakupu wymienionej ilości paliwa stałego.

3. Gmina Rzekuń nie odpowiada za jakość węgla, ani za termin dostawy.

……………………………                     …….………………………
     (data: dd / mm / rrrr)                                                                   (podpis zgłaszającego)

1 Dane nieobowiązkowe

 x  √

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411

Rzekuń;
2) administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo  kontaktować

w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej:
rzekun@rzekun.pl; 

3) administrator  będzie  przetwarzał  Państwa dane  osobowe na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO,
tj.  w celu  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na
rzecz  administratora  (np.  kancelarią  prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane  przez okres wynikający z  przepisów prawa, tj.  ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Rozporządzeniu Ministra
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie  klasyfikowania
i  kwalifikowania  dokumentacji,  przekazywania  materiałów archiwalnych  do  archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

4. przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5. w  przypadku  realizacji  zadań  ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne,  w  pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych
będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora.

6. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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