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Burmistrz Miasta Marki 
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki .

1. Numer sprawy oraz data wpływu dokumentu .

(Wypełnia Urząd)  .

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236)  

A DANE WNIOSKODAWCY .. .

2. Imię. 3. Nazwisko.

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 
(pola obowiązkowe)
4. Miejscowość. 5. Kod pocztowy.

6. Ulica. 7. Nr domu.

8. E-mail.. . 9. Nr telefonu. .
  

B . 
B1 OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA DO 31.12.2022 r.

10. Ilość kilogramów - karlik ekogroszek. 11. Ilość kilogramów - orzech. 12. Ilość kilogramów - kostka.

B2 INFORMACJE O WCZEŚNIEJSZYM PREFERENCYJNYM ZAKUPIE PALIWA STAŁEGO.

13. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego ..    TAK. /  NIE.

13.1. Jeśli tak, to w jakiej ilości.

C OŚWIADCZENIA.

14. Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany
zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie
niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg.

15. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

D PODPIS.

16. Data wypełnienia... (dzień-miesiąc-rok). . 17. Podpis wnioskodawcy. .
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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 (RODO) oraz Ustawą z  dnia  10 maja  2018 r.  o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.), informuję, że: 

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Markach  w  ramach  którego
czynności  dokonuje  Dyrektor.   Z administratorem  można  skontaktować  się  pisemnie  -  kierując
korespondencję na adres: ul. Kościuszki 39A, 05-260 Marki.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania  dotyczące sposobu i  zakresu przetwarzania
danych  osobowych,  a  także  przysługujących  uprawnień,  może  Pani/Pan  kierować  do  Inspektora  Ochrony
Danych pisemnie na ADRES SIEDZIBY Administratora, jak również poprzez e-mail: iod@opsmarki.pl

3. Administrator  będzie  przetwarzał  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu  wykonania  zadania  realizowanego  w
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją Wniosku o preferencyjny zakup paliwa
stałego  dla  gospodarstwa  domowego  (wynikające  z Ustawy  z  dnia  27  października  2022  r.  o  zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych); w zakresie wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  w zakresie gdzie
przetwarzanie danych osobowych jest  niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych
jak  również  w  celu  ustalenia  lub  dochodzenia  roszczeń  lub  w  celu  obrony  przed  roszczeniami  i  celach
archiwizacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym
lub  innym  odbiorcom  posiadającym  podstawę  prawną  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz
odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie
zaś realizacji uprawnienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (zawarcia z Gminą Miasto Marki umowy
sprzedaży)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Burmistrza  Miasta  Marki,  uprawnionych
pracowników  Urzędu  Miasta  Marki  oraz  pośredniczący  podmiot  węglowy  (skład  węgla)  z  którym  Gmina
Miasto  Marki  zawarła  umowę  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  27  października  2022  r.  o  zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

5. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 5 lat, a następie przez okres wynikający
z zasad określonych w przepisach prawa. Podstawa prawna: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

6. W uzasadnionych przypadkach posiada Pan/Pani prawo przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu,
prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do
przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych
osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531
03 00.

--------------------------------------- 

Data oraz czytelny podpis

Strona 2 z 2
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH, ul. Tadeusza Kościuszki, 39A, 05-270, Marki, NIP: 125 085 87 24, REGON: 002006716,tel. 782 120 190

v.GM00F2.OPS.G3 – Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego


