
Klauzula informacyjna (RODO)  - w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
zawartych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – 
zwanego dalej „RODO” – Wójt Gminy informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ulan-Majorat. Dane 
kontaktowe:  
Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, tel./fax. 83 3518069 e-mail: ug@ulanmajorat.pl; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
pod adresem e-mail: iod@ulanmajorat.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana wniosku o 
uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 
prawnego przez Administratora wynikającego z Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340); 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do uprawnionych podmiotów czy instytucji; 

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa  względem  swoich danych osobowych: prawo do 
dostępu,  prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania; 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane poza UE; 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przeciwnym 
wypadku wniosek nie będzie mógł być przyjęty i rozpatrzony z uwagi na wymóg prawny: 
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 poz. 1340). 

 

   Zapoznałam/em się z treścią 

            powyższej klauzuli 

 

…………………………………………………… 

 (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 


