
 
 

Krosno,  dnia  …… listopada 2022 r. 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
Adres gospodarstwa domowego,  
na rzecz którego zgłaszane jest zapotrzebowanie  
 
…………………………………………………………………………… 
Numer telefonu  
 
…………………………………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
         
 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania  
na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 
 
 
Jestem zainteresowany zakupem paliwa stałego, dla sortymentu – wstaw znak X:  

węgiel do kotłów z podajnikiem,  retortą – ekogroszek  

węgiel do kotłów z zasypem ręcznym   – groszek         ,  orzech       ,  kostka  

w ilości (maksymalna ilość 3 tony  w dwóch transzach po 1,5 tony):                        

       1,5 tony - w okresie do 31.12.2022 r. 
 
       1,5 tony - w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 
 
Czy jesteś uprawniony do otrzymania dodatku węglowego lub czy już otrzymałeś/aś dodatek 
węglowy? Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
       Tak 
 

       Nie 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Gmina Miasto Krosno 

ul. Lwowska 28a 

38-400 Krosno    

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  
 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   
 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Gmina Miasto Krosno 
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Adres pocztowy: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno 
Adres e-mail: um@um.krosno.pl  numer telefonu: 13 47 43 001 
 
KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub 
adres e-mail: iod@um.krosno.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów oraz przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. Wnioskowanie o zakup węgla jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest 
obowiązkowe. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu. 
 
ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi 
informatyczne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. 
Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do 
danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku 
gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie 
danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów. 
 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
ZAMIAR PRZEKAZANIA DANYCH 
Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
PROFILOWANIE 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 
 
 


