…………………………..……………
Imię i nazwisko

Urząd Miasta Malborka

………………………………………..
……………………………………….
Adres gospodarstwa domowego

Wniosek o zakup preferencyjny węgla
Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton (orzech/groszek/miał)*.
Mój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu:
………………………………………………………..
Informuje, że już dokonałem/nie dokonałem* zakupu preferencyjnego w ilości ………. t.
Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 takiej jak określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego przez gospodarstwa domowe
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………
podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna - Ogólna
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w
Malborku jest Burmistrz Miasta Malborka z siedzibą w Malborku, Plac Słowiański 5, 82-200
Malbork. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez e-mail:
iod@um.malbork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Administrator Danych
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów oraz na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. Pani/Pana dane
osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub
zawartych umów. 6. Pani /Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przepisami o archiwizacji. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych
osobowych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, c) prawo do
żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), d) prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych, f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 10. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda,
natomiast w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa - obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe
zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy. 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że
podanie tych danych było dobrowolne.
2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
……………………………
Podpis

