
 

                             G m i n a  C h o j n i c e  

 

 

…………………………………………….. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Adres gospodarstwa domowego 
 

WNIOSEK  

O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA OD GMINY CHOJNICE W ROKU 2022 

         Do: Wójta Gminy Chojnice  

Składam wniosek o zakup węgla w ilości …………….. tony w sortymencie: 

⃝ groszek 

⃝ orzech  

Mój adres poczty elektronicznej i numer telefonu: 

Tel. ………………………………………………………..    e-mail………………………………………………………………… 

Informuje, że już dokonałem w ilości …………………. t /nie dokonałem* zakupu preferencyjnego. 

*niepotrzebne skreślić 
 
Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa 
stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 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 dla gospodarstw domowych. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Chojnice, dn. ………………………………                                                                             ………..………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 

UWAGA! PODPISAĆ PO ODBIORZE POTWIERDZENIA. 

Kwituję odbiór dokumentu poświadczającego moje prawo do zakupu węgla na preferencyjnych 

warunkach. 

 

Chojnice, dn. ………………………………                                                                             ………..………………………… 

podpis wnioskodawcy 

Jednocześnie po dokonaniu wpłaty deklaruję odbiór faktury: 

⃝ osobiście w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach 

⃝ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………………………………… 



 

                             G m i n a  C h o j n i c e  

 

 

Klauzula informacyjna - zakup węgla po cenach preferencyjnych 
W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 

s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, 31 Stycznia 56 a,   89-600 

Chojnice. 

2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 528801340; lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Ciebie wniosku dotyczącego zakupu 

węgla po cenach preferencyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 

2022 poz. 2236). Przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na złożeniu wniosku przez osoby 

zainteresowane zakupem węgla po cenach preferencyjnych.  

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00- 193 Warszawa ul. 

Stawki 2), w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Jesteś zobowiązany/a do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, 

o którym mowa w pkt. 3. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  podmioty, które 

na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chojnice przetwarzają dane osobowe, dla 

których Administratorem jest Wójt Gminy Chojnice. 

Klauzula informacyjna od Administratora danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice 

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji usługi. 

3. Odbiorca danych osobowych: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach 

ul. 31 Stycznia 56a 

89-600 Chojnice. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, o których mowa w części karty 

informacyjnej dotyczącej Podstaw prawnych . 

5. Masz prawo dostępu do treści zbieranych danych osobowych oraz ich poprawienia, uzupełniania, 

uaktualniania, sprostowania oraz stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub 

nieprawdziwe. 


