
  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w sprawach o zwrot podatku akcyzowego 

art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta. 

Kontakt - adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, tel.13 425 55 09. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacja obowiązku podatkowego ciążącego na 

administratorze: 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze wynikającego m.in. z realizacji przepisów: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa,  ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, ustawy z  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia 

kontaktu (nr telefonu, adres e-mail)- zgoda może być w każdym momencie wycofana. 

4. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu naliczania wysokości oraz uzyskania 

zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DZ. U. z 2019 r. 

poz. 428); 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo aby zrealizować powyższy cel, konsekwencją 

niepodania danych będzie wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Podanie danych w zakresie udzielonej zgody jest 

dobrowolne; brak ich podania może skutkować ograniczeniem form komunikacji. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, 

a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. 2018 r. poz. 2017 ze zm.). 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

O szczegóły należy pytać w Urzędzie Gminy Tarnowiec. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo 

dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia 

danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 

żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych 

przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

Data …………………………..    ………………………………………… 

         podpis 
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