
………………………………… ………….., …… .2022 r. 
Nazwisko i imię                      (miejscowość i data)

………………………………… 
Adres zamieszkania

…………………………………
Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej 

Wójt Gminy Zawonia

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego: 
- wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzę, dodatku 
węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym*, 
- pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego w skład 
którego wchodzę, dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2022 r. o dodatku węglowym*,
 
 
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 2 000,00 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

……………………………..               …………………………………..
(miejscowość i data)           (podpis Wnioskodawcy)

*) niepotrzebne skreślić

UWAGA: 
Wniosek o wydanie Zaświadczenia składa się:
- pisemnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, 55-106
Zawonia; 
lub
- za pomocą środków komunikacji  elektronicznej  ePUAP (wówczas  należy opatrzyć je
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić  z  wykorzystaniem profilu
zaufanego).



Klauzula informacyjna RODO:

Wniosek o zakup preferencyjnego  paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
Na podst. Art. 13  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  informujemy, że:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni, ul. Trzebnicka 11, 55-
106 Zawonia
2. Inspektor Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo  skontaktować w sprawach związanych
z ochroną Państwa danych osobowych. Kontakt: Marek Adamaszek, e-mail:  adamaszek@interia.pl lub pisemnie  na adres
siedziby Administratora danych.
3. Cel przetwarzania: 
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wydania  zaświadczenia  w  sprawie  zakupu  preferencyjnego  paliwa
stałego uprawnionym mieszkańcom Gminy Zawonia..

4. Podstawa prawna przetwarzania danych  –   6 ust.  1 lit.  c) RODO - przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  - Ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

5. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa  danych osobowych  są 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  oraz   inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem
przetwarzają  dane  osobowe  w  szczególności  z  zakresu  obsługi  IT,  obsługi  administracyjnej,  kancelariom  prawnym,
operatorom pocztowym, kurierom, a w szczególności podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności,
o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 4 ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe. 
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres
określony  w  Instrukcji  kancelaryjnej  i  jednolitym  rzeczowym  wykazie  akt  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Zawoni.
7. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1.  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  otrzymywania  ich  kopii  zgodnie  z  art.  15  RODO,  2.  sprostowania
(poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
4.  do  cofnięcia  w  dowolnym momencie  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych,  których  przetwarzanie
odbywa się  za  Pani/Pana  zgodą  (w każdej  chwili  przysługuje  Pani/Panu  prawo do  wycofania  zgody na  przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO,
Nie przysługuje prawo:

1.  do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO,

2.  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

3.  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż  podstawą  prawną  przetwarzania  danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w
Warszawie,  przy ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa,  jeżeli  sądzi  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
9. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania
na podstawie ww. przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyznania świadczenia.

10. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji
i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana  dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej.

                                                                              

                                                                                                                       …………………………………………

mailto:adamaszek@interia.pl


                                                                                                                           (podpis Wnioskodawcy)


