Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin z siedzibą
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81.
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę do kontaktu w sprawach przetwarzania
Pana/Pani danych, z którą można kontaktować się przesyłając wiadomość na adres e mail:
iod@imielin.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- wskazanym w formularzu/wniosku zamieszczonym powyżej;
- realizowanych na podstawie przepisów prawa, z którego wynika obowiązek prawny na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c;
- archiwalnych oraz innych prawnie uzasadnionych interesów administratora art. 6 ust. 1 lit. f.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Kancelarie Prawne.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa
lub niezbędnych do realizacji umowy lub na okres na który została wyrażona zgoda.
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych, oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania swoich danych);
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- sprzeciwu wobec przetwarzania;
- skargi do organu nadzorczego;
- cofnięcia zgody.
7) Podstawa posiadania danych osobowych:
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.
1821);
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017
poz. 1785 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
800);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa
szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadamiania o zmianie, odwołaniu lub
wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015r. poz. 2330 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie sposobu przesyłania, w
formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz
pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U z 2017r. Poz. 1269);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z
późn. zm.);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy de minimis
(tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2017
r., poz. 1201 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 z
późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych
przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355).
8) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywanie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani profilowania.
9) Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdzie Pani/Pan na naszej stronie
internetowej pod adresem www.imielin.pl w zakładce RODO.
Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień
konieczne jest dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości.

