Informacja dotycząca danych osobowych
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 (Dz.
Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bartoszyce, P l . Zwycięstwa 2,
11-200 Bartoszyce,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@ugbartoszyce.pl,
3) celem przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych
z poborem podatków i opłat lokalnych oraz podstawę prawną przetwarzania ww.
danych osobowych stanowią:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach.
4) odbiorcami Pana(i) danych osobowych są wyłącznie uprawnione podmioty publiczne
i strony zawartych umów,
5) Pana(i) dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6) Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie 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,
7) ma Pan(i) prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
8) ma Pan(i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
9) ma Pan(i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych),
10) podanie Pana(i) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz jest Pan(i) zobowiązana do ich podania.
Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia
wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania danych,
11) Pana(i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

