
KLAUZULA INFORMACYJNA – „zwrot podatku akcyzowego” 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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, dalej RODO): 

.  

 

ADMINISTRATOR 
DANYCH  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna, 
siedziba w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.  

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH  

magdalena@kuszmider.com.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o 
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz.U.2019.2188 t.j ) zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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). 

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty publiczne zgodnie z 
przepisami prawa, inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych, min: Poczta 
Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: 
kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem 
prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 

wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
b) żądania ich sprostowania, 
c) ograniczenia przetwarzania, 
d) usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Administratora. 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej.  
 

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 

OKRES ARCHIWIZACJI  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji 
kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.   

 
INNE  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
odmowa rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 

mailto:magdalena@kuszmider.com.pl

