
Klauzula informacyjna. 

 

I . ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest  Burmistrz Łobza  z siedzibą   ul. Niepodległości 13. 73-150 

Łobez Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lobez@lobez.pl, 

telefonicznie pod numerem 91 397 40 01 lub 91 397 40 02 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

   INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można                                                     

się skontaktować poprzez email iod@lobez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących                                  

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

II CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane będą przetwarzane na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia                        

o ochronie danych „RODO” w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego lub  

uprawnień, które zostały określone w przepisach prawa  w celu  rozliczeń, wydawania zaświadczeń, 

zwrotu podatku akcyzowego (podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa –tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 800   ze zm., ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych – tj. Dz.U. z 2018r.,poz 1445 ze zm., ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym – tj. Dz.U. z 2017r, poz. 1892 r. ze zm., ustawa z dnia 30 października 2020r. – tj. Dz.U. z 

2017r., poz.1821 ze zm.,   ustawa   z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji – tj. Dz.U. z 2018r. poz.1314 ze zm., ustawa z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  - tj. Dz. 

U.2015r. poz., 1340 ze zm.)  

  III OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą udostępnione lub przekazane do 

Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Łobzie i przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów, tj. zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dniam18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz.U. nr 14 poz.67) w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Łobzie.  

IV ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami danych są strony prowadzonych postępowań podatkowych, operator pocztowy, dostawcy 

usług bankowych i informatycznych oraz podmioty sprawujące nadzór i funkcje kontrolne w stosunku 

do Gminy Łobez lub inne, których uczestnictwo będzie niezbędne w sposób bezpośredni lub pośredni 

dla procesu prawidłowego procedowania sprawy. 

V PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ:   

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu 
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 

2) prawo do  sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

5) prawo do wniesienia skargi do  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa   

VI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do 

ich podania. 

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany,  w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

                                                                                                                        …………………… 
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