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Klauzula informacyjna – PODATKI i OPŁATY 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, NIP: 7481016974, 

REGON: 000530324. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 

887 818 800 lub poprzez e-mail biuro@centrumcyfryzacji.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, 

postępowań podatkowych, kontroli podatkowych, czynności sprawdzających, tajemnicy skarbowej oraz zadań 

realizowanych w interesie publicznym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym 

oraz sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. c oraz e RODO oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), 

2) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888), 

4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900), 

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000), 

6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 

7) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.  

 zm.), 

8) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 

z późn. zm.), 

9) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 

z późn. zm.), 

10) Ustawa 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 z późn. zm.),   

11) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z Administratorem. 

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 

lub działającym na polecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie 

z terminami archiwizacji określonymi przez 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających 

się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.  

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 

brak możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego, co skutkować będzie podjęciem środków prawnych 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.  

12. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności 

ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora 

danych osobowych. 


