
Urząd Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Wstępna deklaracja chęci zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

………………………………………………………
imię i nazwisko

………………………………………………………
numer telefonu

………………………………………………………
adres gospodarstwa domowego

1. Deklaruję chęć zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w ilości ……..…. (max. 3 tony).

2. Rodzaj paliwa, które chcę kupić: orzech,   groszek, miał (właściwe podkreślić).

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje to tylko
rozeznanie szacunkowe, które ostatecznie mogą ulec zmianie.

Klauzula informacyjna 
Realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13  rozporządzenia 2016/679 (RODO). 
1. Administratorem danych jest Gmina Psary reprezentowana przez  Wójta Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy
 w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
2.  W przypadku  pytań  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  prosimy  o  kontakt  z  inspektorem ochrony
danych: e-mail: iod@psary.pl lub za pomocą danych kontaktowych Urzędu.
3. Celem przetwarzania danych jest rozeznanie szacunkowe chęci zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej „RODO” oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie
dostępnych  oraz  od  organów  administracji  publicznej,  innych  podmiotów  i  osób  fizycznych  zobowiązanych  do
przekazania danych osobowych. 
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez Administratora, podmioty z którymi
Administrator  podpisał  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  oraz  inne  podmioty  uprawnione  na  podstawie
przepisów prawa.  
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą,  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  lub o prawie  do wniesienia  sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie może skutkować nie rozpatrzeniem
wniosku.
12.  Pracownicy  przetwarzający  dane  osobowe  nie  korzystają  z  mechanizmów  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji w tym profilowania.

………………………………………                                  ……....……………………………
          (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis)
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