
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku 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), zwane dalej RODO, informuję że: 
 
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Prostki, adres: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-
335 Prostki, 
 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Prostkach, ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, e-mail: 
iod1@prostki.pl lub e-mail: iod2@prostki.pl 
 
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Urząd obowiązków wynikających z  
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340). 
 
4. Dane osobowe są zbierane w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, w 
celu uzyskania przez Panią /Pana zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, egzekucji 
nienależnie otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. 
 
5. Dane mogą/będą udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom, organom administracji publicznej, 
sądom, prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym 
oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, innym osobom i jednostkom 
organizacyjnym , jeżeli wskażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania 
zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach . 
 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 
7. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340), jak również przez okres 
archiwizacji dokumentacji, na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. 
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych 
osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. 
 
9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych 
narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
10. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, ale obowiązkowe i konieczne do celów związanych z 
realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340), 
w szczególności do złożenia i rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 
 
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 

                                                                                     ………………………………... 
                                                                                                 czytelny podpis 




