
Oświadczenie 

 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z 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 2000zł brutto 

za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 

podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art.233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks 
karny. 
 

 

Zwoleń.....................................    
             (data:dd/mm/rrrr)                                
                                                                                    …............................................. 
                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 
               

 
 Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu 

reprezentowany przez Dyrektora (adres: Jana Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń; adres e-mail: 

sekretariat@mopszwolen.pl , numer telefonu: 48/6762330). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie 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) w celu wydania zaświadczenia do  

preferencyjnego zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

4. Państwa 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.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 



 prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. obsługi wniosku o 

preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów 

informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom 

usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-

ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu 

poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania 

bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 


