-Klauzura informacyjna dotycząca 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 „RODO”)
Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych, zawartych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami, który przetwarza Pana/Pani dane
osobowe jest Wójt Gminy Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email:
inspektor.odo@boleslawiec.net.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Administratora wyłącznie w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
obowiązkowe. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego
wydana zastanie decyzja administracyjna.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji
przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym
Administratora w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom
usług:

teleinformatycznych,

księgowych,

prawnych, doradczych oraz wspierających Administratora

kurierskich i pocztowych,

archiwizacyjnych,

związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
c) osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy
muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
d) osobom i/lub podmiotom przez Panią/Pana upoważnionym,
e) innym osobom i/lub podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

………………..……………
Miejscowość, data

…………………………………….
Czytelny podpis producenta rolnego

