
Klauzula informacyjna – RODO (Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez tut. organ podatkowy) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szepietowa, reprezentujący Gminę 

Szepietowo, mający siedzibę w Szepietowie, ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo, tel. 86 30 67 300, 

e-mail: um@szepietowo.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szepietowie jest możliwy pod 

adresem e-mail: iod@szepietowo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu: 

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych; 

- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych; 

- wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych; 

- wydawania zaświadczeń i informacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa; 

- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 

- inne na podstawie niżej wymienionych ustaw, 

oraz w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

- Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 

z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. 

zm.); 

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn. 

zm.); 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. 

zm.); 
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- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm); 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). 

5. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy 

postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy 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. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci 

danych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 

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

zgody przed jej cofnięciem. 

8. Pani/Pana dane osobowe 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 dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U.2018r. poz. 217 ze zm.). 

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. 


