KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podatki i opłaty lokalne

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Rudnik, Rudnik 71,
22-330 Rudnik, adres e-mail: urzad@rudnik.gmina.pl, reprezentowana przez Wójta.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl oraz pisemnie na adres
siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w
interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO) w szczególności w celu:
- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
- naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
- wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych; poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych;
- windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji;
- wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i
leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
- wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz
podmiotom przetwarzającym w tym MikroBIT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zana 39, 20-601 Lublin której
powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu OPŁATY w Urzędzie Gminy
Rudnik.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018r. poz. 217 ze zm.).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych
osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wszczęcie z urzędu postępowania
podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub nie
załatwieniem czynności urzędowej związane z dokonaniem zapłaty podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania.

10. Inne niezbędne informacje:
Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), mogą
zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających. Podstawą
takiego działania jest wyrażona przez Państwa zgoda. Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku,
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

