
ANKIETA 
zapotrzebowania na zakup węgla w gminie Janów Podlaski

 
Ankieta  posłuży  jedynie  do  oszacowania  ilości,  jaka  zostanie  zamówiona  dla  gminy  Janów Podlaski,  a  zebrane
informacje usprawnią dalsze działania. 

UWAGA! Wypełnienie i złożenie ankiety nie oznacza złożenia
wniosku! 

Złożenie  wniosku  będzie  możliwe  w  przypadku  pozyskania  opału  przez  gminę  Janów  Podlaski  na  zasadach
określonych  w  ustawie.  Wówczas  mieszkańcy  gminy  Janów  Podlaski  za  pośrednictwem  strony  internetowej
www.janowpodlaski.pl i  portalu  społecznościowego  Facebook  zostaną  poinformowani  o  możliwości  składania
wniosków 
 
1. Imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
 
2. Numer telefonu 

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

3. Adres  gospodarstwa  domowego  zgłoszonego  do  CEEB  (ulica,  nr  budynku/mieszkania,  kod  pocztowy,
miejscowość) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
 
4. Rodzaj węgla (należy zaznaczyć znakiem „X”) 

 

Orzech

   

Ekogroszek

Miał 

 
5. Ilość  zapotrzebowania  w  tonach  -  zgodnie  z  ustawą  maksymalna  ilość  przysługująca  w  danym  roku  na

gospodarstwo domowe – 1,5 tony (należy wpisać ilość nieprzekraczającą „1,5 t”) 

zapotrzebowanie w roku 2022 

zapotrzebowanie w roku 2023 

 
UWAGA: Wypełnioną ankietę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Janów Podlaski, ul.  Bialska 6A,
21-505 Janów Podlaski w godzinach pracy urzędu, wrzucić do skrzynki na listy obok wejścia do urzędu lub przesłać
mailowo na adres:  ug@janowpodlaski.pl w terminie do 4 listopada 2022 r.  Urząd Gminy Janów Podlaski nie ma
wpływu na jakość dystrybuowanego węgla, jaki zostanie ostatecznie dostarczony do naszej gminy. 

http://www.janowpodlaski.pl/


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu
oraz adresu gospodarstwa domowego zgłoszonego do CEEB w celu oszacowania zapotrzebowania na zakup
paliwa stałego przez gospodarstwo domowe po cenie preferencyjnej w gminie Janów Podlaski.                            

................................................................
Czytelny podpis zgłaszającego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe: 

 adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, 

 e-mail: ug@janowpodlaski.pl, 

 telefon: (83) 341 30 73.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych,  z  którym można kontaktować się  pod adresem
siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem
telefonu (83) 341 30 73.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapotrzebowania na zakup paliwa stałego
przez gospodarstwo domowe po cenie preferencyjnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art.  6 ust.  1 lit a  rozporządzenia
„RODO” tj.  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów;

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów
prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów
powierzenia, m. in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego u
administratora.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  będziemy  przechowywać  przez  okres  zgodny  z obowiązującymi  przepisami
archiwalnymi,  tj.  ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o narodowym  zasobie  archiwalnym  i archiwach  i
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów
zakładowych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
u administratora,  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  administratora  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje
Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii
tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”,

2) prawo  do  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  osobowych,  na  podstawie  art.  16
rozporządzenia „RODO”,

3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 rozporządzenia „RODO”,

4) prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  na  podstawie  art.  18  rozporządzenia
„RODO”.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma
wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  ich  niepodanie  spowoduje
niemożność  uwzględnienia  Pani/Pana  gospodarstwa  domowego  we  wstępnym  ustaleniu  liczby
gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Janów Podlaski zainteresowanych zakupem
paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

11. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
12. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.


