KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Przeworno

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 - Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:
Wójt Gminy Przeworno
z siedzibą: Przeworno, ul. Kolejowa 4A,57-130 Przeworno
sekretariat@przeworno.pl/ tel. 74 8102052

Administratorem Pani/Pana Danych jest:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe:

Marzena Brzozowska-Łukasiewicz
iod@przeworno.pl/ tel. 74 8101 314

1.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

2.
3.
4.
5.

POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH, czyli:
ustalenia i określenia wysokości, poboru, zwrotu podatków
i opłat, w tym:
a) prowadzenia wymaganych przepisami rejestrów –
w tym ewidencję podatkową nieruchomości oraz
ewidencję księgową,
b) prowadzenia czynności sprawdzających, postępowań
podatkowych lub innych działań na podstawie
przepisów,
c) prowadzenia kontroli podatkowej – jeśli będzie
konieczna,
d) zaksięgowania i rozliczenia zapłaconych podatków
oraz opłat,
dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami
- w przypadku nieuregulowania zobowiązań,
windykacji niezapłaconych podatków i opłat,
prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę
podatku,
wezwania telefonicznego w sprawach uzasadnionych Pani/Pana
ważnym interesem.

1.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO) - w ramach wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych,
2. art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO) – w ramach wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych,
5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
6. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
8. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego,
10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego,
11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
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13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne,
14. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
15. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach,
16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1
lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –
w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych.

Informacja o przekazywaniu danych do
innych podmiotów/państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
i organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa.
Odbiorcami Pani /Pana danych mogą być podmioty uprawnione do tego
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.: Poczta Polska S.A.;
Banki; strony i uczestnicy postępowań w sprawach podatkowych i opłat;
osoby fizyczne, które mogą uczestniczyć w postępowaniu podatkowym
w charakterze biegłego. Osoby te zobowiązane są przy tym do
zachowania tajemnicy skarbowej. Odbiorcami mogą być także firmy –
dostawcy
usług
IT,
obsługujące
system
obiegu
dokumentów/oprogramowanie dziedzinowe – sprawując serwis,
usuwanie usterek, modyfikację lub rozbudowę.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do spełnienia celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane dłużej w sprawach, w których
nie doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten
uległ wydłużeniu, a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu,
dla którego zebraliśmy dane. Po tym czasie przez okres wskazany
w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji
dokumentów w organach administracji publicznej tj. przez okres ok. 10
lat według kategorii z JRWA – 312 oraz przez okres ok. 5 lat według
kategorii z JRWA - 316.

Ma Pani/Pan prawo do:

1.
2.
3.
4.

Podanie przez Panią/Pana danych:

jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie przez
Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości
wykonania ustawowego obowiązku podatkowego.
Za niepodanie przez Panią/Pana danych wymaganych przepisami prawa
grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji,
w tym profilowaniu.

dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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