
Klauzula informacyjna 

(dotyczy informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) 

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

Dane administratora danych i inspektora ochrony danych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wadowice Górne – Michał 

Deptuła. Adres: 39-308 Wadowice Górne 116, tel. 146669757, email: wojt@wadowicegorne.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wadowicegorne.pl, tel. 146666541 

Cel i podstawa przetwarzania 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków ciążących na 

administratorze wynikających m.in. z ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(t.j.Dz.U.z 2019 r. poz.2188 z późn.zm) oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie 

publicznym, to jest art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Informacja o odbiorcach danych 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa (inne organy administracji publicznej oraz właściwe organy do celów 

zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i 

ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar lub zawartych umów – w tym umów 

powierzenia (operatorzy pocztowi, usługi IT). 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

5. Wobec danych nie będą stosowane profilowanie ani zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Czas przetwarzania 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas konieczny do realizacji celu 

przetwarzania, a następnie przez czas określony przepisami prawa, w tym ustawą o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

obowiązującą u Administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich 

kopii, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w 

przypadkach prawnie przewidzianych. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również 

względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

Prawo wniesienia skargi 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

w przypadku uznania, iż dane są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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