KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny 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 (RODO)
(Dz. Urz. UE L 119/1) Wójt Gminy Gródek informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gródek jest: Wójt Gminy Gródek,
mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Gminy Gródek, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: iodo@grodek.pl, tel. 858739940 lub listownie na adres siedziby Urzędu.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO tj. w związku z
wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności: ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1256 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o
gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz gdy jest to niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, a
w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w następujących celach :
 wydawania decyzji w sprawie podatków;
 poboru i zwrotu podatków;
 prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości i sprawozdawczości;
 windykacji niezapłaconych podatków zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
 wydawania zaświadczeń o pomocy publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej.
5. W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Gródek przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Wójt Gminy Gródek.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej odwołania.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
 przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa
się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Gródek Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
w/w ustaw oraz rozporządzenia. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
11. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania może być nie załatwienie
czynności urzędowej związanej z dokonaniem zapłaty podatków i/lub wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego
w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub wydaniem zaświadczenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

