
Nieborów, dn. . 2023 r 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE W GMINIE NIEBORÓW 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

IMIĘ . 

NAZWISKO . 

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

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY: 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ 
WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU 
PREFERENCYJNEGO: 

GROSZEK: t 
ORZECH: t 
KOSTKA t 

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

OŚWIADCZENIE 

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 
FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 233 § 6 USTAWY Z 
DNIA 6 CZERWCA 1997 ROKU-KODEKS KARNY (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138,1726 
i 1855) I OŚWIADCZAM, ŻE ( NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ*): 

DOKONAŁEM*/ NIE DOKONAŁEM ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO: 
RODZAJ PALIWA GROSZEK*/ ORZECH / KOSTKA 
ILOŚĆ t 

WNIOSKODAWCA ANI 2ADEN CZŁONEK JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ 
KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY, NIE NABYLI PALIWA STAŁEGO 
NA SEZON GRZEWCZY PRZYPADAJĄCY NA LATA 2022-2023, PO CENIE NIZSZEJ 
NIZ 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 

CZYTELNY PODPIS OŚWIADCZENIA POD 
RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 
2022 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym. 



Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Rozporządzenie 
Parlarnentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej 
RODO, informujemy, że 

1. 

2 

3. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana pi-zez Wójta Gminy. 
Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów. 
Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 
pośrednictvvem poczty elektronicznej adres e-rnail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Nieborów" lub 
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I 
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. na podstawie art 6 ust. 
1 lit a-e RODO. 

4. 

c) 
d) 
e) 

5 

6 

7 
8 

9 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze: 
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi 
realizacji umów zawartych z kontrahentami; 
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pa na danych 
osobowych mogą być 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa: 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 
osobowe. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa W sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz U. z 2018 r, poz. 217 ze zrn.), a w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu 
lub do czasu wycofania zgody. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych. na podstawie przepisów prawa. posiadają Państwo 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 
b) prawo sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania 
e) prawo do przenoszenia danych. 
f) 
g) 

10. 

prawo wniesienia sprzeciwu, 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
cofnięciem, 

h) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2. 
Warszawa), 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, vv tym również w formie profilowania. 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

00-193 


