
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  - PODATKI I OPŁATY

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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) Wójt Gminy
Kluki informuje, że:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Kluki  z  siedzibą  
w Klukach  (97-415), Kluki 88.  Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres: 97- 415 Kluki,
Kluki 88 przez adres e-mailowy: sekretariat@kluki.pl oraz telefonicznie pod numerem: (44) 631 – 50 - 02. 

2. Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pan/Pani  kontaktować  pod
numerem telefonu: 512-446-619 lub pod adresem e-mail: iod@kluki.pl .

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu: 
•naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
•naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
•wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
•wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych tj. umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatków i opłat lokalnych, ulga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntów;
•poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170ze zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 1256, ze zm.), ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888ze
zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.),ustawa z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2019 r.  poz. 725, ze zm.),  ustawa z dnia 16
listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000ze zm.);
•naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006
r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2188);
•windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.); 
•wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego
oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.-
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.);
•wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, ze zm.). 
5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. 
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
zebrane  a następnie,  jeśli  chodzi  o materiały archiwalne,  przez  czas  wynikający z przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 553, ze zm.)
7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w
imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, operator
pocztowy, strony postępowania.
8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisami Art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z Art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z Art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z Art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (zgodnie z Art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z Art. 21 RODO).
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10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania.  Inn  dane  osobowe podane przez  Panią/Pana nie  na  podstawie  obowiązującego  przepisu  prawa,  są
podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji

12. Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


