
 

.....................................................    Nawojowa, dnia ................................... 
imię, nazwisko 
 

.................................................... 
Adres 
 

................................................... 
Nr telefonu 
 

.................................................. 
e- mail 

 

Urząd Gminy Nawojowa 
Ul. Ogrodowa 2 

33-335 Nawojowa 
 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA 

 
 
Zgłaszam zamiaru zakupu ........................... (wpisać ilość) ton węgla na potrzeby mojego gospodarstwa 
domowego. 
 
 

Rodzaj węgla: 

 ekogroszek                            

 miał 

 orzech 

  inne: ............................................................................................................. 

       

      
 …………………………………..                                                                                                                                                  

       Podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., 
str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Gmina Nawojowa – Urząd 
Gminy Nawojowa informuje, że: 

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nawojowa – Urząd Gminy 
Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, adres e-mail: gmina@nawojowa.pl, tel. ___, w 
imieniu której działa Wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa; 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nawojowa możliwy jest pod numerem tel. 
nr.  +48 18 445 70 67 lub adresem email iod@nawojowa.pl; 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu pomocy w zakupie węgla oraz wystawienia 
faktury VAT na podstawieart.6 ust.1 lit.b i c RODO oraz ustawy o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 

4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania danych 
niewymaganych) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach; 

6. Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom 
decyzyjnym; 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych 
i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu; 

8. zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych, 
2) sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są 

niekompletne, 
3) ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych 
lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się 
Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już 
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do 
ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 
Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu; 

10. mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeśli Pan/i zdecyduje 
się na skorzystanie z powyższej pomocy. 
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