
                                                         Dygowo, dnia ..................…… 

  

                                                                                 

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

imię i nazwisko (literami drukowanymi)  

 

……………………………………………………………   

 

…………………………………………………………….                                                 

adres, pod którym prowadzone jest   

gospodarstwo domowe  

                                                                                                  

WÓJT GMINY DYGOWO  

PESEL  
  

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

numer telefonu         

             

       

Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego: wypłacenie na rzecz gospodarstwa 

domowego dodatku węglowego / albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę  

dodatku węglowego* 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy 

paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 

2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe tj.: 

1) wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. - tj. 1500 kg;* 

2) wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r – tj. 1500 kg* 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającego z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.   

 

 Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie zaświadczenia.  
 

 

 

……………………                         …………………                 ……………………………………  

     (miejscowość)                           (data: dd / mm / rrrr)                         (podpis wnioskodawcy) 

  

  

* właściwe podkreślić 

  

  

  

  

  



  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (RODO), 

informujemy, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy w Dygowie i Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, tel. 943585194, 

sekretariat@dygowo.pl 

2. W Urzędzie Gminy Dygowo i Gminnym Ośrodku Pmocy Społacznej w Dygowie został 

wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: adres korespondencyjny, ul. Kolejowa 1, 78-113 

Dygowo, e-mail: iod@dygowo.pl   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku 

z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla 

gospodarstw domowych.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na 

administratorze, wynikającego z w/w ustawy, w szczególności przyjęcia wniosku i wydaniu 

zaświadczenia.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne  do 

realizacji w/w celu.  

6. Dane osobowe przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazywane podmiotom 

upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie 

oprogramowania.  

7. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane  do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  w 

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.  

8. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo żądania 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia oraz 

ograniczenia przetwarzania.   

9. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

  

  

……………………………………………………….……  

podpis wnioskodawcy  

  

   


