
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych – zwrot podatku akcyzowego  

 

Realizując obowiązek wynikający 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 RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała z siedzibą  

w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na 

adres siedziby, za pośrednictwem adresu e-mail: gmina@starabiala.pl oraz telefonicznie pod numerem 

(24) 366-87-10. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@starabiala.pl, telefonicznie pod numerem (24) 366-87-20 lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty (zwrotu) podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty i instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie odrębnej umowy powierzenia 

przetwarzania danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, lecz nie krócej niż czas określony przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

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

zakładowych. 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO 

przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan 

zobowiązana/ny do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie brak możliwości realizacji wypłaty (zwrotu) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana innych niż ustawa przewiduje danych osobowych 

administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

Administrator 

mailto:gmina@starabiala.pl
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie czynności związanych  

z wypłatą (zwrotem) podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz oświadczam, że 

zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – zwrot 

podatku akcyzowego.  

 

 

…………………………………….. 

data i podpis 

 
 


