
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawa z dnia 10 marca                    

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej  

(Dz. U. nr 52 poz. 379 z późn. zm.). 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(Dz. U. UE. L. 206.119.1) – zwanej dalej  przepisami RODO, informuje, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzgów (62-586 Rzgów,                     

ul. Konińska 8), zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za pomocą adresu: 

inspektor@osdidk.pl.  

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Urząd obowiązków 

dotyczących Ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52 poz. 379 z późn zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, zgodnie                             

z przepisami ustawy, służbom, organom organizacji publicznej, sądom i prokuraturze, 

komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz 

innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom                                    

i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu 

danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane przez okres niezbędny                                             

do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006 r.                            

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego                      

do produkcji rolnej (Dz. U nr. 52 poz. 379 z późn. zm.).  

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

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

wniesienia sprzeciwu. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją 

obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr. 52               

poz. 379 z późn. zm.). 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie 

będą wykorzystywane do profilowania.  

 

 

 

Administrator Danych Osobowych 

                                                                                          Wójt Gminy Rzgów 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Dobrowolnie oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczą 

przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego                           

na administratorze. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w celu realizacji przez Urząd obowiązków 

dotyczących Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego                 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52 poz. 379          

z późn. zm.). 

 

 

 

………………………………………                        … ..………….………...………………… 
 miejsce i data złożenia oświadczenia                                          czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 


