KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) (dalej jako:
„RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Andrespol z siedzibą w Andrespolu
przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl.

2.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych poprzez: email: iod@andrespol.pl lub pisemnie na adres
administratora danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w związku z realizacją obowiązku
podatkowego ciążącego na administratorze, w szczególności w celu:
a) naliczenia wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
i prawnych,
b) naliczeniu wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
c) wydania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych,
d) poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych na podstawie: ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), ustawy z dnia 30 października
2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
e) naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie ustawie
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.),
f) windykacja niezapłaconych podatków i opłat na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.),
g) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatków rolnych, od nieruchomości
i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stan zaległości,
h) wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis na podstawie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362).

4.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 a) RODO),
b) nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).

6.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018, poz. 217 ze zm.)
i przepisami wykonawczymi do ustawy.

7.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Andrespol
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Andrespol w szczególności
na serwis oprogramowania.

8.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.

9.

Pan/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu,
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych
osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych,
które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

