Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.
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 osobowych), zwanym dalej
„RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża jest Wójt Gminy
Niedrzwica Duża – Gmina Niedrzwica Duża, dane adresowe: ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża.
2. W Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres email: iod@niedrzwicaduza.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych, opłaty skarbowej, niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym w tym:
- prowadzenia czynności sprawdzających, postępowań, działalności sprawozdawczej oraz informacyjnej (w tym
podawanie do publicznej widomości na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1, pkt 2) lit. f, g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Niedrzwica Duża oraz wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wykazu osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz wykazu osób, którym w
zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł w roku budżetowym wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikającego z:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
- podmiotom wskazanym w art. 298 i 299 ustawy Ordynacja podatkowa,
- organom kontroli i nadzoru w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
- innym podmiotom, które dla Urzędu: dostarczają korespondencję (obecnie jest to Poczta Polska S.A. i Sołtysi) oraz
dostarczają i zajmują się bieżącą obsługą systemów informatycznych (Mikrobit Sp z o.o., ZETO Sp. z o.o.).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych i otrzymania kopii oraz prawo żądania ich

sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych, z
tym że przepisy szczególne mogą ograniczać lub wyłączać tą możliwość.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o podatku
rolnym, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości,
może Pani/Pan dobrowolnie przedłożyć dane uzasadniające interes publiczny lub ważny interes do zastosowania
wnioskowanej ulgi, przy czym ich brak może mieć negatywny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

