
ANKIETA WSTĘPNA – ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWO STAŁE

UWAGA!
1. Wypełnienie ankiety nie oznacza złożenia wniosku o preferencyjny zakup  .  
2. Wnioski będzie można składać dopiero po wejściu w życie odpowiednich przepisów. 
3. Osoba  fizyczna  w  gospodarstwie  domowym  będzie  miała  prawo  do  zakupu  po

preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon* ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail* ……………………………………………………………………………………………………………………………..
* wypełnienie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt

Czy uzyskał(a) Pan(i) dodatek węglowy?
 tak
 nie

Wstępne zapotrzebowanie na zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie – maksymalnie  
1,5 tony w 2022 r. (zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi)

 orzech …… ton
 groszek …… ton
 miał …… ton

RAZEM 1,5 tony

Planowany termin odbioru (tylko 1 odpowiedź)
 16 XI – 30 XI 2022 r.
 1 XII – 15 XII 2022 r.
 16 XII – 31 XII 2022 r.

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) zakupem 1,5 tony węgla w 2023 r.?
 tak
 nie

UWAGI:
1. Przekazane  dane  mogą  w przyszłości  posłużyć  w celu  skontaktowania  się  w sprawie  zakupu  węgla  po

preferencyjnej cenie. 
2. Dane są danymi orientacyjnymi, które posłużą do określenia zapotrzebowania w mieście Zamość.
3. Miasto Zamość nie odpowiada za jakość paliwa stałego ani za termin dostawy.
4. Wnioskodawcy będą weryfikowani pod względem spełniania warunków uprawniających do zakupu węgla

z tytułu przyznania dodatku węglowego.

data podpis



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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 
22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w celu  do  przesłania  i  realizacji  zgłoszenia
(oszacowania  ilości  zaopatrzenia  na  zakup  węgla  po  preferencyjnej  cenie),  rozpoznania
liczby chętnych i ilości paliwa stałego oraz dokonania w tym celu odpowiedniego zgłoszenia
zapotrzebowania  na  paliwa stałe.  Podstawą przetwarzania  w w/w celu  Państwa danych
osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celu, dla
którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Państwa  dane  będą  przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
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) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1

lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) 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 przez Państwa danych osobowych w związku z określonym celem jest dobrowolne,
a nieprzekazanie  danych  udostępnianych  dobrowolnie  pozostaje  bez  wpływu  na
rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom zewnętrznym na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. m.in. usługodawcom wykonujących usługi
serwisu  systemów  informatycznych  oraz  usługodawcom  z  zakresu  księgowości  lub
doradztwa  prawnego,  a  także  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa.


