……………………………………...……..
imię, nazwisko

Rozogi, dn. …………………..

……………………………………...……..
adres gospodarstwa domowego
……………………………………...……..
nr telefonu

Deklaracja wstępna
dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
za pośrednictwem Gminy Rozogi
1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/na zakupem węgla za pośrednictwem Gminy Rozogi?
TAK
2. Czy ma Pan/Pani uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego?
TAK
3. Zakupem jakiego rodzaju i ilości paliwa jest Pan/Pani zainteresowany/na?

Rodzaj paliwa

zaznaczyć
X

Zapotrzebowanie
na zakup węgla
do 31.12.2022 r.

Zapotrzebowanie
na zakup węgla
od 01.01.2023 r.

(ilość ton, max. 1,5 ton) (ilość ton, max. 1,5 ton)
ORZECH
GROSZEK
3. Zgłaszam zamiar zakupu (łącznie) …..…... ton/tony węgla na potrzeby mojego gospodarstwa
domowego.
(sprzedaż może być reglamentowana po wejściu w życie ustawy oraz aktów wykonawczych)

……………..……………………..
/podpis/
___________________________________________________________________________
UWAGA:
Deklaracja NIE JEST ZAMÓWIENIEM, jedynie ma na celu uzyskanie informacji,
czy jesteście Państwo zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla na warunkach i cenie
przedstawionej przez Rząd RP. Prosimy o wypełnienie deklaracji w terminie do dnia
4 listopada 2022 r. i dostarczenie do Urzędu Gminy Rozogi.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w celach zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) przez Urząd Gminy Rozogi z
siedzibą przy ul. W. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi,
w celach związanych z realizacją
zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel kamienny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rozogi.
Zostałem/łam poinformowany/na o przysługujących mi prawach dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.

Rozogi, dn. ……………...…...……..

……..………………….…………..
/podpis/

