
Formularz wstępny zapotrzebowania na węgiel 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania: 

ulica, miejscowość,  

numer domu, 

 

Nr telefonu  

Rodzaj węgla  

Ekogroszek  

Kostka  

Orzech I  

Orzech II  

  

 

Ilość ton                       …………………… 

                                      (wpisać cyfrę) 

Główne źródło ogrzewania 

Zaznaczyć odpowiednie znakiem X 

kocioł na paliwo stałe  

kominek  

koza  

kuchnia węglowa  

piec kaflowy na paliwo stałe  

Piecokuchnia 

 

 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów wstępnego ustalenia liczby 

gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrodzień zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach 

zakupu preferencyjnego. 

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej poniżej. 

……………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

(preferencyjny zakup paliwa stałego) 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą 

w Dobrodzieniu (46 - 380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.  

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Karolinę Kozołup. 

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można 

skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: 

iod@dobrodzien.pl lub telefonicznie: 791 050 012. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu dokonania wstępnego 

ustalenia liczby  gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrodzień 

zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a – zgody oraz lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora oraz podmioty przez 

niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych 

zadań lub usług świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące 

usługi hostingu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

obowiązującego prawa.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

mailto:iod@dobrodzien.pl

