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WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERCZÓW 

 

Mając na względzie interes mieszkańców Gminy Świerczów w zakresie zabezpieczenia węgla 

i paliw węglopochodnych  dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na 

preferencyjnych warunkach zwracam się z pilną prośbą o przekazanie w trybie pilnym tj. do 

dnia 24.10.2022r. poniższych danych: 

 

Imię i nazwisko:  

Adres gospodarstwa domowego:  

  

 

I transza 

(przed 

ustawą) 

II transza 

(priorytet) 
III transza 

Sortyment do 15.11 16.XI-30.XI 01.XII-15.XII 16.XII-01.I 

Groszek, orzech (ton): 

 
    

Miał (ton): 

 
    

 

 

Powyższe dane proszę przekazać najpóźniej do dnia 24.10.2022r. do sekretariatu Urzędu 

Gminy w Świerczowie bądź na adres email: wegiel@swierczow.pl 

 

* Uprawnionym jest gospodarstwo domowe, które kwalifikuje się do 

otrzymania dodatku węglowego. 
 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Świerczów w imieniu której czynności 

dokonuje Wójt Gminy Świerczów, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów 

prawa z którym można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres 

ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. 

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan 

kierować do Inspektora Ochrony Danych Wojciecha Olender pisemnie na ADRES SIEDZIBY 

Administratora, jak również pod numerem telefonu: 887818800 lub poprzez e -mail: 

iod@swierczow.pl 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zebrania przez Gminę Świerczów informacji od 
osób zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach (wynikające z 
rządowego projektu ustawy - o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 
domowe z dnia 14 października 2022 r.); a także w zakresie wypełniania obowiązków 
prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa i celach archiwizacyjnych. 

4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będzie Wójt Świerczowa. 

mailto:wegiel@swierczow.pl


Strona 2 z 2 
 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 

lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłynęła informacja.  

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Pan/Pani posiada prawo do (wszystkie wymienione prawa 

wymagają pisemnej formy): dostępu do treści danych (art. 15 RODO); prawo do 

sprostowania danych (art. 16 RODO); ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

7. Panu/Pani nie przysługuje prawo do: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo 

do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Pani/Panu przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00. 

9. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane 

dotyczą. 

 

 

---------------------------------------  

Data oraz czytelny podpis 


