
 

 
 

Strona 1 z 1 

DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Podatek Akcyzowy 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt Gminy 

Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki e-mail: sekretariat@wyryki.eu. 

2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach 
związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem 
e-mail: iod@pcat.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy 
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dane są przetwarzane w celu obsługi wniosków i decyzji 
dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji 
papierowej oraz podmiotom przetwarzającym w tym firmie której powierzono dane w związku 
z asystą techniczną elektronicznego systemu AKCYZA w Urzędzie Gminy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę 
obowiązków wynikających z Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a po tym czasie przez okres zgodny 
z terminami archiwizacji wynikający z odrębnych ustaw. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 
danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających  
z przepisów prawa tj.: art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Inne niezbędne informacje: 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli 
podano), mogą zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych 
lub wyjaśniających. Podstawą takiego działania jest wyrażona przez Państwa zgoda. 
Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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