KLAUZULA INFORMACYJNA – „podatki, opłaty i inne należności publicznoprawne”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) Wójt Gminy Pruszcz Gdański informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000
Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz
Gdański.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem e-mail iod@pruszczgdanski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
lub uprawnień Administratora określonych w przepisach prawa podatkowego w celu ustalania
wymiaru, poboru, udzielania ulg i zwolnień oraz egzekucji podatków, opłat i innych należności
publicznoprawnych.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni przez administratora
pracownicy, operator pocztowy, dostawca usług bankowych, prawnych i informatycznych, oraz
podmioty upoważnione, którym dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okres ten może być dłuższy z powodu
przetwarzania w celach statystycznych oraz celach archiwalnych na zasadach określonych w
przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wszczęcie
z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa lub niezałatwieniem czynności urzędowej, niezałatwienie sprawy.
9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

