
Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego po cenie 

preferencyjnej 
 

Wójt Gminy Niemce 

Ul. Lubelska 121  

21-025 Niemce 

 

Dane osoby zgłaszającej zapotrzebowanie: 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres miejsca zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………. 

3. Numer telefonu*: ………………………………………………………………………………………………………………. 

*dane nieobowiązkowe 

Składam wstępne zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego: 

☐ orzech – podać ilość ……………………………….. 

☐ groszek – podać ilość ……………………………… 

 

Data i podpis zgłaszającego: ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 

21-025 Niemce, reprezentowana przez Wójta Gminy Niemce tel. 81 756 15 21; adres skrytki 

EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; info@niemce.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustaleni liczby gospodarstw domowych na 

terenie Gminy Niemce zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 

tj. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów z Gminą Niemce przetwarzają dane osobowe, w tym: dostawcy usług 

informatycznych i operator pocztowy, a także podmioty świadczące usługi doręczenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).   

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

określonych w pkt 3, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony 

w tych przepisach.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do 

państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo:  

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

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo; 

d) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w 
przypadkach przewidzianych przez prawo; 

e) w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa) w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia 
liczby gospodarstw domowych na terenie Gminy Niemce zainteresowanych zakupem paliwa 
stałego po cenie preferencyjnej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi 
rozpatrzenie zgłoszenia.  
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