
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o  zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ( Dz. 

Urz. UE Nr 119)  

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Żyraków. Z administratorem można się 

skontaktować poprzez adres e-mail gmina@zyrakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora: 39-204 

Żyraków, Żyraków 137. 

2. W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych: Telefon 

kontaktowy: 146807116 e-mail : rodo@zyrakow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można 

również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań  

w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  

danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  

a) Wypłaty (zwrotu) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 

b) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) 

c) Art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Administratora Danych, podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty na podstawie 

zawartych umów w szczególności firmom zajmujących się obsługą informatyczną Urzędu Gminy w Żyrakowie. 

5. Okres przechowywania Pan\Pani danych to: 5 lat licząc od roku następnego po roku w którym złożono wniosek. 

6. Przysługuje Pan/Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 

przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane 

osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), 

e) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak 

pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia 

swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi 

być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie, 

7. Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

8. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym profilowaniu,  

o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Adres:  Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

           Zapoznałem się z klauzulą informacyjną 

 

……………………………………………………….. 

             (Data i czytelny podpis) 


