
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku realizacją wniosków o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Żegocinie 32-731 Żegocina 

316. Reprezentowany przez Wójta Gminy Żegocina. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować 

pisemnie przesyłając korespondencję na w/w. adres lub na adres e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl 

3) Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  jest art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO w związku   

z realizacja przez gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji 

rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Dane są przetwarzane w celu obsługi 

wniosków i decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane stronom i uczestnikom postępowań lub organom 

właściwym do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, 

którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 

podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez gminę 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a następnie przez 

czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    

i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 553). 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. (więcej informacji na stronie UODO https://uodo.gov.pl/ 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie 

obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może 

m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, 

zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika 

prowadzącego postępowanie. 

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

 
…………… …………………. 
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