
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 
Wypełniając obowiązek określony w art.13 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) (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z dnia 4 maja 2016r. L 119/1): informuję, że: 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Namysłów 

     ul. Stanisława Dubois 3 

     46-100 Namysłów 

     tel. 77-419-03-00 

     e-mail: urząd.miejski@namyslow.eu 

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – 

prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty. 

2. Osobą, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych jest 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

iod@namyslow.eu lub listownie na adres: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 

Namysłów. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej w celu ustalenia limitu oraz dokonania zwrotu podatku akcyzowego,  

a także złożenia wniosku o przekazanie Gminie dotacji celowej, jak również w celach 

sprawozdawczych. Zbierane informacje niezbędne są do identyfikacji producentów rolnych oraz 

osób działających w ich imieniu. Powierzone dane osobowe mogą zostać wykorzystane,  

w przypadku gdy toczy się postępowanie egzekucyjne, a uprawniony organ wystąpi do tut. urzędu  

o zajęcie przysługującego zwrotu podatku.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

Ponadto dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z: 

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

5. W przypadku niepodania danych osobowych względem ww. wytycznych, nie będzie możliwe 

rozpoczęcie procedury  zw. ze zwrotem podatku akcyzowego. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Przysługuje Pani/Panu następujące prawa: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, 

3) prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art.15 ust.1 RODO, 

4) prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego 

Urzędu Miejskiego oraz  wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej, 



5) prawo do sprostowania nieprawidłowych  oraz uzupełniania niekompletnych danych osobowych, 

6) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

7) prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na 

podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy, 

8) prawo do sprostowania wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze 

szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy Urząd Miejski przetwarza 

Pani/Pana dane związku z realizacją zadania publicznego), 

9) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

10) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu 

postępowania administracyjnego czy archiwizacji). 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem ustawowym. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z powyższą klauzulą 

 

 

 

         Wnioskodawca: 

 

        ………………………………… 
              Imię i nazwisko 

 

        ………………………………… 
              Data i podpis 

 

 

 


