Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych w związku z wymiarem podatku rolnego
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
Inspektor ochrony danych:
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Złotowie może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Marcinem Misztalem w
następujący sposób:
 drogą elektroniczną: e-mail: bhp@onet.pl;
 pisemnie: na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
ustawowych zadań urzędu związanych z naliczaniem i ewidencjonowaniem wysokości podatku
rolnego od osób fizycznych i prawnych, poboru i zwrotu nadpłat podatku rolnego, na podstawie
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 333), komunikatu
prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.).
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach - 10 lat.
Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do treści swoich danych osobowych,
 sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pan dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów i wynika z przepisów
prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków
prawnych ciążących na administratorze.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom z którymi
administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie
danych osobowych.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

