Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (w skrócie RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew,
Tel.: (62) 722-13-05; e-mail: sekretariat@rozdrazew.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez
e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony
danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przyznaniem producentowi rolnemu zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.1
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 2:


□

wynika z udzielonej przez Panią/Pana zgody,



jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami: Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz.
1340 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2018r. poz. 2466).3

□

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

□
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań. Odmowa podania danych
osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury / wydania decyzji / zawarcia umowy/
wydania zaświadczenia / załatwienia sprawy / 4 w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, przewidzianej w ww. ustawie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.5
Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą niszczone.6
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Rozdrażew, przysługują odpowiednie
prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
− prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
− prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
− prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), poza wyjątkami
wynikającymi z przepisów prawa;
− prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie
z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217
ze zm.).

Oświadczam, że zostałam zapoznana/y z zasadami przetwarzania udostępnionych przeze mnie Danych
Osobowych i otrzymałam/em 1 egzemplarz dokumentu Klauzuli Obowiązku Informacyjnego.
Rozdrażew, dn. …………………………………

1

Wskazać przedmiot wniosku/sprawy
Zakreślić właściwą podstawę
3 Wskazać podstawę prawną przetwarzania – nazwa ustawy, miejsce jej publikacji
4 Podkreślić właściwe
5 Wskazać długość okresu przechowywania danych lub kryteria jego ustalenia
6 Wskazać, czy dane będą przetwarzane w innym celu
2

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

Rozdrażew, dnia ………………………………...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich poniższych danych osobowych
administratorowi danych, którym jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3,
63-708 Rozdrażew w celu szybszej komunikacji ze mną

- poczty elektronicznej na adres: …………………………………………………………………………………………….

- telefonicznie/SMS na numer: ……………………………………………….………………………………………………

…………………………….……….……
(czytelny podpis)

