Klauzula informacyjna - podatek rolny, leśny, podatki, opłaty lokalne, opłata
skarbowa
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informuje się,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzeszczany
z siedzibą w Trzeszczanach Pierwszych 194, 22-544 Trzeszczany.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Trzeszczany,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Trzeszczany
Krzysztofem Jóźwiakiem za pomocą adresu krzysztofjozwiak@trzeszczany.pl,
telefonicznie pod nr 846575059, lub listownie na adres Urząd Gminy
Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji obowiązków
Wójta Gminy Trzeszczany, jako organu podatkowego, co zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c ww. Rozporządzenia „…jest niezbędne do wypełnienia obowiązków
określonych w przepisach prawa…”, tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej, a także ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane zgodnie z ww. przepisami, a
także podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne, operatorowi
pocztowemu oraz innym podmiotom świadczącym usługi na zlecenie organu
podatkowego na podstawie zawartych umów;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami
dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią
archiwalną B10, a w przypadku zaświadczeń B5;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, uzupełnienia oraz wnioskowania o ograniczenie ich
przetwarzania;
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za ich nie podanie
mogą grozić sankcje prawne;
10. Źródła pozyskania danych osobowych określone zostały w art. 82b i art. 84
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy
pozyskuje również Pani/Pana dane osobowe od osób trzecich, stron
prowadzonych postępowań, a także źródeł publicznie dostępnych;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

