
Formularz zapotrzebowania na węgiel 

 

* ‐ pola wymagane 

Imię*: …………………………………………………… 

Nazwisko*:  …………………………………………… 

Adres zamieszkania (ulica, numer domu)*: ………………………………………………………………………… 

Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego będzie 

dokonywany zakup preferencyjny (ulica, numer domu)*:  ………………………………………………… 

Nr telefonu*: ……………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej*: …………………………………………………… 

 

Rodzaj węgla*: (proszę zaznaczyć tylko jeden rodzaj węgla) 

  groszek 

  orzech  

  miał 

 

Ilość ton*:   ………………… 

 

Główne źródło ogrzewania*: (proszę zaznaczyć tylko jedno źródło ogrzewania) 

  kocioł na paliwo stałe 

  kominek 

  koza 

  kuchnia węglowa 

  piec kaflowy na paliwo stałe 

  piecokuchnia 

 

  Zapoznałam/-em się z Klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zgłoszenia *. 

…………………………………………………….. 
Data i podpis 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (dalej: RODO) informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 11 , 46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani 

Katarzyna Winiecka, tel. 77 419 55 11 wew.111, e-mail: odo@wilkow.pl; 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu  zebrania informacji od osób 

zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach w związku z procedowanym 

projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz 

prawnie ustalony okres archiwizacji.   

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione 

na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania. 

6. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

       Może Pani/Pan złożyć do Urzędu Gminy wniosek  dotyczący: 

a) sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO); 

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych 

osobowych lub usuwania danych  (art. 18 RODO); 

c) dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz  

 kopia danych – art. 15 RODO). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 

narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne natomiast nie podanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:ug@wilkow.pl

