
KLAUZULA INFORMACYJNA 
NALICZENIE PODSTAWY WYMIARU PODATKÓW 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 
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 (dalej: RODO). 

 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pęczniew z siedzibą                        
w Pęczniewie ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew,  reprezentowana przez Wójta 
Gminy Pęczniew. Kontakt z Administratorem: korespondencyjny na adres 
administratora, telefoniczny pod numer 43 678 15 19 lub elektronicznie na adres 
poczty e-mail: ug_peczniew@wp.pl  

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

Magdalena Kuszmider, e-mail: kontakt@iszd.pl, lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naliczenia i wymiaru 
podatków  na podstawie: 

Podatku od nieruchomości na podstawie - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1452 z późn. zm.) 

Podatek rolny na podstawie - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.2020.333) 

Podatek leśny na podstawie - Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U.2019.888 t.j z późn.zm.) 
w związku z  art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO. 
 

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami  Pana/i  danych  osobowych  mogą  być  tylko strony  oraz  uczestnicy  
postępowania administracyjnego, podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani 
danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa 
oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych 
z Gminą Pęczniew przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 
Gmina Pęczniew. 

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
b. żądania ich sprostowania, 
c. ograniczenia przetwarzania, 
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej, nie będą  profilowane. 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia  18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  t.j. B-10. 

INNE  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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