
 

PEŁNOMOCNICTWO 

Do odbioru węgla zakupionego od Gminy Strumień na warunkach preferencyjnych zgodnie z ustawą 
z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(Dz.U. 2022 poz. 2236) 

 
Ja, niżej podpisany/a ............................................................................................................................... 
                                                                      (imię i nazwisko) 
 
zamieszkały/a ……….............................................................................................................................. 
                                                                   (adres zamieszkania) 
 
........................................., legitymujący/a się .......................................................................... 
                (PESEL)                                                                                       (nazwa dokumentu, seria i numer) 
 
upoważniam Pana / Panią...........................................................................................................  
                                                                                       (imię i nazwisko) 
 
..........................................., legitymującego/ą się ..................................................................... 
                  (PESEL)                                                                                           (nazwa dokumentu, seria i numer) 
 

do odbioru w moim imieniu węgla zakupionego od Gminy Strumień na warunkach preferencyjnych 

zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym  

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236)  

w sortymencie: ……………………….…………. i ilości ……………..…… kg od firmy Składy 

Opałowe „Stokłosa”. 

 

 

 

.................................................                                                                              ........................................ 

       (Miejscowość i data)                                                                                                    (Podpis) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 Zgodnie z art. 13 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 zwanym w dalszej części RODO Urząd Miejski w Strumieniu informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek 4, 43-246 
Strumień, tel. 33/ 85 70 142; 2) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych proszę 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl,   tel. 33/85 70 142,   jak   również   z   
pracownikami   bezpośrednio   zaangażowani w załatwienie Państwa sprawy; 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z 
realizacją wniosku tj. odbioru węgla zakupionego od Gminy Strumień na warunkach preferencyjnych, w związku z ustawą o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. 2022 poz. 2236), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- 
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych. 4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) dane osobowe przechowywane będą w 
czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub przepisów szczególnych; 6) posiadają Państwo prawo 
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na 
podstawie RODO lub przepisów szczególnych; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w Warszawie gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 8) podanie 
danych objętych formularzem jest wymogiem ustawowym, ich nie podanie skutkuje brakiem danych niezbędnych do prawidłowego 
rozpatrzenia Wniosku o preferencyjny zakup paliwa węglowego dla gospodarstw domowych. 

 


