
 

WSTĘPNA DEKLARACJA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 

 

………………………………………………     

Imię i nazwisko  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

……………………………………………. 

Telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej 

 

 

1. Ilość paliwa stałego, na które składam zapotrzebowanie (nie więcej niż 1,5 t 

na gospodarstwo domowe w danym okresie) 

 

a) Do dnia 31.12.2022r.  

 orzech/kostka* ………………….  

 miał*………………… 

 ekogroszek/groszek*………………. 

b) Od dnia 01.01.2023 r. 

 orzech/kostka* ………………….  

 miał*………………… 

 ekogroszek/groszek*………………. 

 

 

………………………………………………….……….………… 

Data i podpis 

 

*proszę zaznaczyć właściwe  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

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. 

Wszystkie podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis 

 



 

 

Informacje o przetwarzaniu danych 

 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klukowo jest 

Wójt Gminy Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14. 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail iod@klukowo.pl. 

3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zakupu preferencyjnego paliwa stałego na podstawie 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych - Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również przetwarzanie 

jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych 

uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonywaniem czynności, podanie 

danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych 

Administrator zmuszony jest odmówić obsługi wniosku. 

5. Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom 

realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w 

celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym 

podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Gminą Klukowo przetwarzają dane, dla 

których Administratorem jest Wójt Gminy Klukowo. 

6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 a 

następnie przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą 

zgodność z prawem przetwarzania danych. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

 

mailto:iod@klukowo.pl

