
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 w związku ze złożeniem wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 Zgodnie z art. 13 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) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje 

o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy 

ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów). 

2. Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się 

Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,  

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl. 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 10 

ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(Dz. U. z 2022 r. Nr 2236) w celu obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 

Administrator zawarł umowę na świadczenie usług wynikających z nałożonych obowiązków lub 

usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych 

osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane zgodne ze wskazanymi przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego 

Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

6. Na zasadach RODO posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) do sprostowania (poprawiania) danych, 

c) do usunięcia danych osobowych, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych, 

f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oszacowania 

zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Stanisławów, na bazie którego Urząd 

Stanisławów oszacuje w ilu gospodarstwach brakuje opału i jak duże są to braki. Konsekwencją 

niepodania danych będzie nieuwzględnienie zgłoszonego zapotrzebowania w szacunkach na węgiel 

dla mieszkańców Gminy Stanisławów. Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej 

jest dobrowolne w celu ułatwienia kontaktu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 
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