Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że:
1.
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Wójt
Gminy
z
siedzibą
w Czyżach, Czyże 98,
tel.: (85) 681-35-17, fax: (85) 681-89-91, e-mail: ugczyze@ugczyze.pl,
http://bip.ug.czyze.wrotapodlasia.pl/
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych administratora
iod@ugczyze.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania i adres/
siedziba i adres producenta rolnego) przetwarzane będą w celu rejestracji podatnika podatków, uzyskania zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podstawa z
art. 6 ust.1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 poz.
2247);
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, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 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. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych
umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać
ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom
realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym
informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP
Urzędu.
7. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2.) Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie
8. Podanie przez Państwa danych
zobowiązany/zobowiązana do ich podania

osobowych

jest

wymogiem

ustawowym.

Jest

Pan/Pani

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli
…………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

