
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

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

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest: 
Wójt  Gminy  Gnojno,  mający  siedzibę  pod adresem: Gnojno 145, 28-114 
Gnojno 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Wójtem Gminy Gnojno można skontaktować się poprzez 
adres mail: gmina@gnojno.eu lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator – Wójt Gminy Gnojno wyznaczył inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod adresem: 
lukasz.chodor.iodo@gmail.com   
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 
PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:    
  

 rozpatrzenia złożonego wniosku akcyzowego, 

 ustalenie limitu, 

 dokonanie zwrotu podatku akcyzowego, 

 złożenia wniosku o przekazanie Gminie dotacji celowej, 

 obowiązku sprawozdawczego, 

 egzekucji nienależnie otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. 
 

Podstawa prawna: 
Pracownicy Urzędu Gminy w Gnojnie będą przetwarzać dane Pani / Pana dane 
osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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). 
Ponadto dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z:  

 Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1340 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201), 

 Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 
r. poz. 800 z późn. zm.), 

 Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 362), 

 Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 
poz. 2077). 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcą Pani/Pana danych może być oprócz upoważnionego pracownika Gminy, 
serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki 
autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek, modyfikacją lub jego 
rozbudową). 

PRZEKAZANIE 
DANYCH 

OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA 

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych 
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TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani / Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

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. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 

DANYCH 
OSOBOWYCH 

 wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Gnojnie. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 
PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 


