Ogólna klauzula informacyjna
– podatki i opłaty lokalne
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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) informuję, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,
42-230 Koniecpol;
2. W Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@koniecpol.pl tel. (34) 360
82 65;
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
1) naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
2) naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
3) wydawania decyzji w sprawie ww. podatków i opłat,
4) poboru i zwrotu ww. podatków i opłat,
5) wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i
leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości i innych wynikających z
ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o opłacie skarbowej;
6) ewidencji księgowej, windykacji i ewentualnej egzekucji;
7) wydawania decyzji dotyczących przysługujących ulg i zwolnień podatkowych
4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) obowiązkiem ciążącym na Administratorze ustawą z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych; ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym; ustawą z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o
opłacie skarbowej; ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowań w sprawach podatków i
opłat, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę
świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, organy
uprawnione do przeprowadzania kontroli;
6.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie 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;
7.Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego;
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu;
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
10.Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych
osobowych będzie brak możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać
profilowaniu

