
……………………………………………..                                                              Wadowice, dnia …………………………….. 
imię, nazwisko 

……………………………………………. 
adres 

…………………………………………… 
Nr telefonu 

………………………………………….. 
e- mail 

 

                                                                                            Urząd Miejski w Wadowicach 

Pl. Jana Pawła II 23 

 34-100 Wadowice 

 

 

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP WĘGLA 

 

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

domowego. 

 

Rodzaj węgla: 

ekogroszek kostka 

orzech inne: …………………………………………………. 
 

 
 

 

                                                                                                                              …………..………………….…………… 
                                                                                                                                                                              Podpis 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła 
II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail : um@wadowice.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora : iod@wadowice.pl  
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu pomocy w zakupie węgla oraz wystawienia faktury VAT na podstawie 

art.6 ust.1 lit.b i c RODO oraz ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, 

w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia 

po okresie wskazanym w pkt 5. 
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO. 
8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, 

jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeśli Pan/i zdecyduje się na skorzystanie  

z powyższej pomocy. 
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