Klauzula informacyjna
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE L
119 z dnia 4 maja 2016 r.z późn.zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś z siedzibą w
44-187 Wielowieś, ul. Główna 1;
2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy Wielowieś jest dostępny pod nr telefonu
tel. 32 237 85 00, e-mail: iod@wielowies.pl;
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz w przypadkach prawem
przewidzianych do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych w art. 6 ust. 1 lit.c i e
cytowanego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych , lub obowiązujących
przepisów prawa dotyczących m.in. n/w ustaw:
- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania akt
przewidziany obowiązującymi w danej sprawie przepisami.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości realizacji żądania zawartego w Pani/Pana wniosku/piśmie.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
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