Klauzula informacyjna
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pana/i danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol,
e- mail: umig@koniecpol.pl , (34)3551881
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym
można skontaktować się przez: email iod@koniecpol.pl , tel. (34)3608265

CELE PRZETWARZANIA
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych – na podstawie przepisów
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku
leśny, ustawy ordynacja podatkowa,
Wydawania zaświadczeń podatkowych – na podstawie przepisów ordynacja podatkowa,
Udostępnienia danych podatkowych – na podstawie przepisów ustawy ordynacja
podatkowa, ustawy o opłacie skarbowej,
Udzielenia ulgi podatkowej – na podstawie przepisów ordynacja podatkowa,
Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej – na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej,
Udzielania informacji publicznej – na podstawie ustawy o dostępie do informacji
publicznej,
Wydawanie zaświadczeń niepodatkowych – na podstawie przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy o opłacie skarbowej,
Księgowania podatków i opłat – na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,
ustawy ordynacja podatkowa,
Windykacji należności podatkowych i z tytułu opłat – na podstawie przepisów ustawy
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
Wypłaty świadczeń dla repatriantów – na podstawie rozporządzenia w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
Działalności statutowej dzielnicy oraz organizowanie imprez ogólnomiejskich - na
podstawie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych,
Prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie ustawy o rachunkowości,
Wypłaty wynagrodzenia lub innych należnych świadczeń – na podstawie Kodeksu
Pracy, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych,

•
•
•
•
•

Wykonania obowiązków wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych –
na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
Rejestrowania umów zawartych przez Urząd Miasta i Gminy Koniecpol – na podstawie
przepisów o finansach publicznych,
Tworzenia zbiorczego rejestru zakupu i sprzedaży VAT – na podstawie ustawy
o podatku od towarów i usług,
Rejestrowania elektronicznych wypłat gotówkowych – na podstawie ustawy
o rachunkowości,
Windykacji należności – na podstawie ustawy o finansach publicznych.

PODSTAWA PRAWNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności
wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 z późn.zm.) - art.
3, art. 6 a ust. 5, 9 i 10
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. - j.t.. - art.
2, art. 6 ust. 5, 6, 7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) art. 81
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru
deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na
podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1353).

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie krócej niż przez okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych
dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.
Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak
realizacji obowiązku ustawowego lub umownego.

