Klauzula informacyjna dla klientów Referatu Finansowego – Organ Podatkowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” :
1 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów
2.Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Boronów jest Cezary Nowicki kontakt:
inspektor@odocn.pl, tel.602762036.
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
 rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych,
 poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności Jednostki Samorządu
Terytorialnego,
 uzyskania przez Panią/Pana ulg podatkowych,
 uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych,
a wykonywania przez Referat Finansowy – Organ Podatkowy czynności i zadań wynikających
z przepisów prawa, określonych w:








ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785
z późn. zm.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm. )
ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, (Dz. U. 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)
ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz. U. z 2017r.
poz. 1201 z późn. zm.)
ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U. 2006 nr 52 poz. 379 z późn. zm.) oraz
innych ustawach, przepisach wykonawczych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw
podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym;
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny
lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych
w odrębnych przepisach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi wynikający
z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r.
Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie klienci 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. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Boronów
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie
przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. W sytuacji dobrowolności
podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.
12.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane*.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.:

