
Ankieta dla mieszkańców Gminy Zbrosławice zainteresowanych 
preferencyjnym zakupem węgla.

UWAGA!  Ankietę powinni wypełnić tylko właściciele gospodarstw domowych, w których
głównym źródłem ciepła w budynku/mieszkaniu pod wskazanym poniżej adresem jest piec
na węgiel, który został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Ankieta  nie  jest  zamówieniem,  a  jedynie  wstępnym  rozpoznaniem
zainteresowania mieszkańców zakupem preferencyjnym węgla po cenie
2 tys. zł za tonę, który miałby być realizowany przez samorząd gminny.

Termin składania :  do 10 listopada 2022 r.

Imię i nazwisko……….………………………………………………

Adres zamieszkania : ………….…...…………………………………...

Numer telefonu : ………….……….……………………………………

Adres e-mail : ………………………………………..…………………

Oświadczam, że nie zakupiłem jeszcze węgla w niższej cenie  (TAK/NIE) : 

Zgłaszam zapotrzebowanie na ilość węgla  …………..…… ton.

a. I tura: zakup …………..…… ton opału do dnia 31.12.2022 roku, 
b. II tura: zakup …………..…… ton opału od dnia 01.01.2023 roku do 
30.04.2023 roku.

Rodzaj węgla potrzebnego do ogrzania domu lub mieszkania ( groszek, 
orzech, miał) : .....…………..……………………………………………….

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ANKIETĘ 
Ja, niżej podpisany/podpisana potwierdzam prawdziwość informacji, 
które zostały podane przeze mnie w niniejszej ankiecie. 
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/am się z przedłożoną mi 
powyżej klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych

…………………………………………………….
          data podpis osoby składającej ankietę



KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWRZANIA  DANYCH
OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w  ankiecie jest Wójt
Gminy Zbrosławice reprezentujący Urząd Gminy Zbrosławice  ul. Oświęcimska 2,
42-674 Zbrosławice, 

2) W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych można skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora: 

a) drogą mailową na adres : inspektor@odocn.pl;

b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej..
3) Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia analizy i
oceny  ewentualnego  zainteresowania  mieszkańców  Zbrosławic  preferencyjnym
zakupem węgla.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust 1.
lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
której  dane  dotyczą  lub  innej  osoby  fizycznej)  w  celu  związanym  z  analizą
zapotrzebowania na paliwo stałe wśród mieszkańców Gminy Zbrosławice. 

5)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane   do  czasu  realizacji  celu,  o
którym  mowa  w  pkt  3,  a  następnie  zgodnie  
z   rozporządzeniem 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) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem
faktycznym, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki  2,  00-193  Warszawa,  jeśli  uzna  Pan/Pani,  iż  przepisy  RODO  zostały
naruszone. 

7) Podanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia analizy, o której
mowa w pkt 3.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie będą profilowane.


