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INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
OSÓB ZAINTERESOWANYCH PREFERENCYJNYM ZAKUPEM WĘGLA  

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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)1 zapoznałem się z przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym 
udostępniania przekazywanych przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Współadministratorami danych osobowych są: 

a. Gmina Jadów – Urząd Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów; e- mail: urzad@jadow.az.pl; 

b. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jadowie. z siedzibą Plac Gustawa Dreszera 17; 05-280 Jadów, 
gops@jadow.az.pl. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych wskazanych powyżej współadministratorów: 
iod.jadow@edukompetecnje.pl.  

3) Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy, dotyczącej preferencyjnego zakupu węgla, który jest w dystrybucji gminy 
(zakup na podstawie wniosku o zakup lub stosownego zaświadczenia) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w powiązaniu 
z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych2,  
z ustawą o dodatku węglowym3, a przez Ośrodek Pomocy Społecznej również w związku z ustawą o pomocy 
społecznej4.  Dane będą też przetwarzane w celach archiwalnych. 

4) Przetwarzane przez Współadministratorów dane osób zawarte we wniosku o zakup lub w zaświadczeniu  
są określone w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

5) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. właściwe instytucje 
kontrolne). Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Współadministratorów mają wyłącznie upoważnieni 
pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Dane mogą być również 
powierzone na zasadach określonych w art. 28 RODO, w szczególności podmiotom współpracującym z Gminą  
w zakresie dystrybucji paliwa stałego. 

6) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji 
zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5. 

7) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania  
za pośrednictwem wskazanych powyżej Współadministratorów, prawo do ograniczenia przetwarzania  
w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie   
w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.  

8) Przyjmuję do wiadomości, że do rozpatrzenia wniosku i do przygotowania umowy sprzedaży podanie danych 
osobowych jest obowiązkowe, a w przypadku ich niepodania skutkuje brakiem możliwości preferencyjnej 
sprzedaży węgla przez samorząd. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię nazwisko) 

 
Jadów, dnia …………………         …………………………………. 

 
1 dalej: RODO; 
2 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236); 
3 Ustawa dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.); 
4 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.); 
5 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 
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