
 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

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

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, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 

2016r. informuję, że:  

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójta Gminy.  

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider , e-mail: kontakt@iszd.pl. 

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa  

- ewidencja danych osobowych podatników, płatników i dłużników. 

Podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, (j.t. Dz.U.2020r. 

poz.1325 ze zmianami), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.2019 

poz.1170 ze zmianami), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. 2020 poz. 333 ze zm.), 

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (j.t. Dz.U.2019 poz.888 ze zm.), Ustawa z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. 2019r. poz.1438 ze zmianami) i dane nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

 

3) Posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo       

 do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

 osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  

• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

 której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

 fizycznej; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

 sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

 administratora. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami prawa wskazanymi       

w punkcie 2.  

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Pęczniewie.  
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