
Informacja dot. chęci zakupu opału w preferencyjnych cenach

Termin  zgłoszenia  do  dnia  31.10.2022  r.  do  godziny  15:30  przez  właściciela  lub  użytkownika  
prawnego.    

…………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………..
Nr telefonu

…………………………………..
Adres poczty e-mail

 Urząd Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1

97-400 Bełchatów 

Deklaruję chęć zamiaru zakupu  ……… ton węgla w 2022 r. oraz .…… ton węgla w 2023 r. (łącznie 
maksymalnie 3 tony węgla) na potrzeby mojego gospodarstwa domowego.

Rodzaj węgla: 
· groszek orzech *
· miał *

*Właściwe zaznaczyć X

Oświadczenia

 Oświadczam,  że  źródło  ciepła  zgłoszone  zostało  do  Centralnej  Ewidencji  Emisyjności 
Budynków CEEB.

 Oświadczam,  że  ani  ja  ani  osoby  zamieszkujące moje  gospodarstwo  domowe nie  nabyło 
paliwa stałego w sezonie 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto/tona. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w  niniejszej  informacji  (w  tym  w  zakresie  numeru  telefonu  oraz  adresu  poczty  e-mail 
wyłącznie w celach kontaktowych). 

                                                                                              
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 W zawiązku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane 
„Rozporządzeniem 2016/679”, przyjmuję do wiadomości, że:

1.Administratorem  moich  danych  osobowych  jest  Miasto  Bełchatów  reprezentowane  przez  Prezydenta  Miasta 
Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  Kontakt z Administratorem jest możliwy 
drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty  elektronicznej (e-mail)  um@belchatow.pl,  (ePUAP) na elektroniczną 
skrzynkę podawczą na  adres:  /umbelchatow/UM  lub  /umbelchatow/SkrytkaESP  oraz  pisemnie  -   Urząd  Miasta 
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów-tel. 44/733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Miasta  Bełchatowa  jest  możliwy  drogą elektroniczną za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  (e-mail) 
iod@um.belchatow.pl , (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd 
Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: Rozpoznania potrzeb mieszkańców na zapotrzebowanie zakupu 
opału  po preferencyjnych cenach.  Podanie  danych jest  dobrowolne,  natomiast  niepodanie  danych  uniemożliwia 
Administratorowi zweryfikowanie potrzeb mieszkańców, w zakresie zakupu opału po preferencyjnych cenach.



3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 ustawa z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 3.
4.Odbiorcą Pani/Pana  danych  osobowych  mogą być podmioty  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  - 
podmioty  publiczne,  sądy  i  inni  odbiorcy  legitymujący  się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 
Ponadto  dostęp  do  danych  mogą mieć podmioty  z  którymi  Administrator  zawarł umowę powierzenia  danych 
osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami).
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane 
określonych w pkt. 2 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym rozporządzeniu 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.
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich 
danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c)  prawo do usunięcia 
danych  osobowych,  w  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celu  wywiązania  się z  obowiązku 
wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e)  prawo  do wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  f)  jeżeli  przetwarzane  obywa  się na  podstawie 
wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z  prawem  przetwarzania,  której  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem –  i  nie  ma  innej 
podstawy prawnej przetwarzania.
7.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz 
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

   …………………………………………….
                                                                                                     (Podpis osoby składającej informację)


