
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) zwane w skrócie RODO Administratorem Pani/Pana
danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Gminy  Dąbrowa  Zielona  jest  Wójt  Gminy
Dąbrowa  Zielona  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Zielonej,  ul.  Plac  Kościuszki  31,  42-265  Dąbrowa
Zielona.

Z administratorem danych można się kontaktować poprzez adres email:  ug@dabrowazielona.pl,
tel. 34 355 50 18, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektorem  ochrony  danych  w  tutejszej  jednostce  jes  Leszek  Proszowski,  adres  e-mail:
nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 08, 503 118 282.

Pani/Pana  dane  zawarte  we  wniosku  będą  przetwarzane  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  o  zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej
tj.  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO.  Odbiorcą  Pani/Pana  danych  mogą  być:  Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Skarbowy, oraz inne podmioty, które
na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Gminą  Dąbrowa  Zielona  przetwarzają  dane
osobowe  dla  których  Administratorem  jest  Wójt  Gminy  Dąbrowa  Zielona.  Podanie  danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
czterech lat,  a  następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych,  przez okres,  który
wyznaczony  zostanie  przede  wszystkim na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjj w sprawie
organizacji  i  zakresu  działania  archiwów zakładowych,  chyba  że  przepisy szczególne  stanowią
inaczej.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  oraz  prawo  żądania  ich
sprostowania,  sprzeciwu,  ich  usunięcia  po  upływie  wskazanych  okresów  lub  ograniczenia  ich
przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  na  przetwarzanie  danych,  które  jest  niezgodne
z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,
tel. 22 531 03 00).

Dąbrowa Zielona, dn. ............................ ...............................................................
       (czytelny podpis) 
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