
 

   

............................................................... 
          (miejscowość, data wystawienia) 

 
 
 
 

P E Ł N O M O C N I C T W O  
d o  o d b i o r u  p a l i w a  s t a ł e g o  ( w ę g l a )   

 
 

Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................................................................................... 
                                                                                               (imię̨ i nazwisko) 

zamieszkała/y............................................................................................................................................................................... 

(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

posiadająca/y numer PESEL …............................................................................................................................................... 

upoważniam Panią/Pana ..................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

legitymującą/ego się następującym dowodem tożsamości:  
 
..............................................................................................................................seria…......................numer................................  
                           (rodzaj dokumentu) 

do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz odbioru od Gminy Łęczyce - Gminnego Zakładu Usług 
Komunalnych w Łęczycach paliwa stałego (węgla) zakupionego przeze mnie w ramach zakupu 
preferencyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych. 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje także umocowanie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności 
związanych z odbiorem węgla, w tym dokonania pisemnego potwierdzenia odbioru i potwierdzenia 
odbieranej ilości węgla oraz ewentualnie – do zapłacenia w moim imieniu ceny paliwa jeśli dotąd nie 
została ona uiszczona.  

 
 
 
 

………………............................................... 
(czytelny podpis Upoważniającego) 

 
 

 
 



 

 
Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

dla pełnomocnika do odbioru paliwa stałego (węgla) 
 

 
Na podstawie obowiązku prawnego 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 informuje się, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz pełnomocnika jest Gminny Zakład 
Usług Komunalnych w Łęczycach reprezentowany przez kierownika z siedzibą przy  
ul. Kościelnej 17a, 84-218 Łęczyce. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym mogą Państwo kontaktować 
się korespondencyjnie z Inspektorem ochrony danych osobowych  
na adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com lub listownie na adres administratora. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją przedłożonego 
administratorowi pełnomocnictwa. Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa 
danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora,  
co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawę prawną reguluje art. 33 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 
poz. 168). 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy wskazanej 
w pkt. 3. 

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie 
skutkować brakiem możliwości realizacji pełnomocnictwa. 

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty legitymujące się prawnie 
uzasadnionym interesem, uprawnieni pracownicy administratora, a także na podstawie 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych podmioty zewnętrzne realizujące 
usługi na rzecz administratora. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

8. Posiadają Państwo, na zasadach art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo  
do przenoszenia danych. 

9. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193),  
ul. Stawki 2. 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie 
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały 
profilowaniu. 
 
 


