
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W ZAKRESIE - PODATKI, OPŁATY, KONTROLA I WINDYKACJA 

Na podstawie 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) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że: 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:   

Administrator  

Danych  

Osobowych (ADO)  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa jest: 

Burmistrz Kolbuszowej, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub 

telefonicznie pod nr tel. 17/2271333. 

Inspektor Ochrony  

Danych (IOD)  

  

  

  

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

osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej za pomocą adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

Podstawa prawna 

 i cele przetwarzania 

danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (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) 

oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub 

sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi, między innymi w celu: 

1. Ustalania i określania wysokości zobowiązań podatkowych. 

2. Prowadzenia wymaganych przepisami rejestrów oraz ewidencji podatkowej 

nieruchomości i ewidencji księgowej 

3. Prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania 

podatkowego i innych działań na podstawie przepisów prawa  

4. Prowadzenia księgowości i rozliczania wpłat podatków, opłat, należności 

publicznoprawnych oraz dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5. Prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatków, należności 

publicznoprawnych 

6. Prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowań 

podatkowych, postępowań spadkowych i innych działań na podstawie przepisów prawa 

7. Wydawania zaświadczeń 

8. Windykacji podatków i opłat należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych 

9. Prowadzenia postępowania zabezpieczającego wykonanie zobowiązań i należności 

10. Prowadzenia postępowań z zakresu stosowania ulg i zwolnień 

Dane osobowe podawane są, gdy przepisy prawa nakładają taki obowiązek. Za niepodanie 

danych wymaganych tymi przepisami grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.  

W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

załatwienia sprawy 

  

  

Okresy przechowywania 

danych osobowych  

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. 

Odbiorcy danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli wykażą w tym interes prawny w ich 

otrzymaniu. Ponadto mogą być udostępnione:  

1.  Dostawcom, którym zostały zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie 

zwartych umów. 

2.  Osobom fizycznym, które z racji posiadanych wiadomości specjalnych mogą 

uczestniczyć w postępowaniu podatkowym w charakterze biegłego. Osoby te zobowiązane 

są przy tym do zachowania tajemnicy skarbowej.  

mailto:rodo@kolbuszowa.pl


Prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych  

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu następujące prawa związane  

z przetwarzaniem danych osobowych:   

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych;   

2. Prawo sprostowania i uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych;   

3. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;  

4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;  

Prawo wniesienia skargi  W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 

przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Informacja o dowolności 

lub obowiązku podania 

danych 

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 nie załatwieniem czynności urzędowej związane   

z dokonaniem zapłaty podatków i opłat lokalnych, o których mowa  

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  

 Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania.  

Przekazywanie informacji 

do państwa 

trzeciego/organizacji 

międzynarodowej 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

 

Profilowanie/przetwarzanie 

danych w sposób 

zautomatyzowany 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

              Administrator 

 


