KLAUZULA INFORMACYJNADOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w Urzędzie Gminy Radecznica i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest Wójt Gminy Radecznica z
siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica, tel. 84 681 80 01, email:
sekretariat@gminaradecznica.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej: iod@gminaradecznica.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Gminę obowiązków dotyczących w
szczególności ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego

wykorzystywanego

do

produkcji

rolnej

(tj.

Dz.

U.

z

2019

r.

poz.

2188).

Dane są przetwarzane w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w
pkt. 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym w szczególności z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane
do profilowania oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

