
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 PODATKI I OPŁATY LOKALNE - GMINA KOMPRACHCICE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Europy 

(UE) 2016/679 – o ochronie danych  z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. „RODO” 

informuję, że: 

 

 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Komprachcice z siedzibą Urzędu Gminy przy 

 ul. Kolejowej 3, 46 – 070 Komprachcice, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Komprachcice; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Komprachcicach jest Pani Maria Grot  

– Sekretarz Gminy Komprachcice, adres kontaktowy e-mail: sekretarz@komprachcice.pl.; 

3) Pana/Pani dane osobowe  przetwarzane będą w celu ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu opłat 

 i podatków lokalnych 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 danych 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), a w szczególności do: 

a) naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, 

b) naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 

c) wydawanie decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych, 

d) poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

 i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.), ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 

800 z późn. zm.), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2017 r. poz. 2101), 

ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1044), 

e) naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, 

f) windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314), 

g) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości  

i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), 

h) wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 nr. Poz. 362). 

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., bank obsługujący Gminę 

Komprachcice, sądy i prokuratura, komornicy sądowi, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne - 

jeżeli wykażą w tym interes prawny, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej- jeżeli po 

wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których 

dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie  odrębnej umowy powierzenia danych oraz 

odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskiwaniu danych osobowych. Odbiorcą Pana/ni danych 

osobowych  może być także serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki 

autorskiej nad tymże oprogramowaniem (usuwanie usterek, modyfikacja lub jego rozbudowa). 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku 

ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów  

w organach administracji publicznej; 
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7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;  

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani , iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/ni zobowiązany/a 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 brak 

załatwienia czynności urzędowej związanej z dokonaniem zapłaty podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

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

11) Pana/Pani dane  nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania.  


