
Klauzula informacyjna RODO dla osób (wnioskodawców) uczestniczących w mechanizmie 

zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy (42-436) 

z siedzibą przy ul. Żarnowieckiej 48, tel. (32) 673 52 31, e-mail: zuwikpilica@poczta.onet.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (32) 673 52 31 lub adresem e-mail: 

iodo@zuwikpilica.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w (jednym lub kilku) poniższych celach: 

− dla rozpatrzenia wniosku petenta o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe,  

− dla zawarcia i prawidłowej realizacji umowy kupna – sprzedaży węgla kamiennego, 

− dla wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze, np. obowiązków archiwizacyjnych, 

− dla realizacji ustawowych lub statutowych zadań przypisanych Administratorowi, 

− dla ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz obrony przed roszczeniami. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej zgody (dot. danych podanych dobrowolnie), 

− art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy, 

− art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących                       

na Administratorze, 

− art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego                       

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

− art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. gdy przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów (np. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed 

roszczeniami). 

5. Podanie danych osobowych zawartych we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo 

domowe jest wymogiem ustawowym (art. 10 ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych) oraz warunkiem koniecznym do zawarcia umowy kupna – sprzedaży 

węgla kamiennego. Petent zobowiązany jest do przekazania danych osobowych zawartych we wniosku, a ich 

nieprzekazanie skutkować będzie niemożnością uczestniczenia w procesach związanych z realizacją wyżej 

wymienionych celów. Przekazanie innych danych jest dobrowolne (nieprzekazanie tych danych nie wpływu            

na realizację ww. celów). 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy                     

z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów                  

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

8. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora                               

np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę prawą 

Administratora, obsługę BHP i p.poż. 

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO lub w odrębnych przepisach 

prawa. 

10. Jeżeli podstawę przetwarza danych osobowych stanowi zgoda osobie, która takiej zgody udzieliła przysługuje 

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Osobie, której danej są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

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