
Informacje nt. przetwarzania danych osobowych dla osób wnioskujących o preferencyjny 

zakup węgla 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wnioskowania o 

preferencyjny zakup węgla i wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z przepisami RODO, 

informujemy, że: 

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (dalej PEC) z siedzibą w Stargardzie (73-110) 

przy ul. Nasiennej 6 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych; dane kontaktowe: 

pec@pec.stargard.pl lub tel.91 578 84 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którą można kontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej 

iod@pec.stargard.pl lub listownie na podany powyżej adres administratora danych, 

umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z ubieganiem się o preferencyjny 

zakup paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) w 

ramach realizacji zadania publicznego powierzonego Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO).  

4. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnianym na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione usługodawcom wykonującym zadania na 

zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 

systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w realizacji zadania 

publicznego na podstawie zawartych porozumień. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres nakreślony przede wszystkim 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 

swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w 

momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, a 

ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia 

Pani/Pana prawa do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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