Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od środków transportowych
Na podstawie 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 osobowych, zwanego dalej RODO), informujemy
Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących
prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych :
1. Administratorem danych osobowych jest Wójta Gminy Mirzec, (dane adresowe: Mirzec Stary 9,
27 – 220 Mirzec, adres e-mail: sekretariat@mirzec.pl, kontakt tel. 41/276 71 70).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną : iod@mirzec.pl, tel.
41/276 71 89 lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:
a) naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
b) wydawania decyzji w sprawie podatku od środków transportowych;
c) windykacji podatku zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
d) udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenia terminu płatności, rozłożenia raty
i umorzenia;
e) wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
Dane osobowe stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych,
do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub od osób trzecich i innych
podmiotów.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego
dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez
okres wynikający z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wobec przysługującego prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają
zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 Rozporządzenia RODO.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania danych osobowych przez
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:
a) wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa lub niezałatwienie czynności urzędowych związanych z dokonaniem
zapłaty podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych – brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub wydania zaświadczenia.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej

…………………………………
( czytelny podpis)

