Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
( PODATKI I OPŁATY )

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
I JEGO DANE
KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec nad Wisłą, w imieniu której działa Wójt
Gminy
Solec
nad
Wisłą
z
siedzibą
ul.
Rynek
1,
27-320
Solec
nad
Wisłą.
Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail): wojt@solec.pl.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych,
z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@solec.pl.

PODSTAWA PRAWNA
I CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. 2017 r. poz. 1892)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji(Dz. U. z 2018r. poz.
1314)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U.
z 2018 r., poz. 362).
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077).
 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach;

prowadzonych rejestrów podatnika podatków i opłat lokalnych,

poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności jednostki samorządu
terytorialnego,

rejestracji podatnika opłaty skarbowej, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty skarbowej,

uzyskania przez Panią/Pana ulg podatkowych,

uzyskania przez Panią/Pana lub uprawnione organy zaświadczenia o danych zgromadzonych
w rejestrach podatkowych

do przeprowadzania postępowania podatkowego,

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej- odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą Solec
nad Wisłą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Solec nad Wisłą.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody,
w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
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ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestrów podatkowych wprowadzane są przez następujące organy:
Gminny organ podatkowy na podstawie:
 wnioski złożone do Urzędu Gminy
 ewidencja gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Lipsku
 akty notarialne;
 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzje o pozwoleniu na budowę;
 ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych
osobowych ma charakter dobrowolny. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

Zapoznałam/em się …………………………………..
(data)

……………………………………………………………………………………
(podpis)

