
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679                                              

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.206.119.1) – zwanej przepisami RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta, 

ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. 

2. Z administratorem można się skontaktować: 

 osobiście lub na adres poczty elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl, 

 telefonicznie: (44) 684 60 42, (44) 684 60 54, (44) 684 60 56, 

 pisemnie: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, 

3. Gmina Sulmierzyce wyznaczyła również Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować się pod adresem iod@sulmierzyce.eu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków 

dotyczących ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2188), co wynika z art. 3 

ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Dane są przetwarzane w celu obsługi wniosków i decyzji 

dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; 

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą                      

w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania 

opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli 

ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli 

wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, 

których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana danych może być także 

serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad tymże 

oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego rozbudową). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

8. Na gruncie RODO przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

 prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje 

podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

            ……………………………………                            .................................................................. 

                                data                                                                                    (podpis) 
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