Bychawa, dn. …………………
Burmistrz Bychawy
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
Pan/Pani ……………………………………………...
(imię i nazwisko)

..……………………………………………
(adres zamieszkania)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm), dalej „RODO" informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bychawy, z siedzibą: ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
2. W Urzędzie Miejskim w Bychawie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować
poprzez: email: iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
administratora.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188) oraz 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.) - RODO.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) przez okres 5-ciu lat
liczonych w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).
9. Ma Pan/Pani prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, których dane dotyczą oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia danych.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia spraw, o których
mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie danych skutkuje wydaniem
nieprawidłowych decyzji administracyjnych.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.
13. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osobowej na przetwarzanie danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
14. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osobowej, której dane dotyczą, podanie
przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zapoznałem/am się z w/w klauzulą oraz wyrażam zgodę Administratorowi Danych na przetwarzanie moich danych
osobowych (których zakres wykracza poza dane zbierane na podstawie przepisów prawa) zawartych we wniosku w celu realizacji
przedmiotowego wniosku zgodnie z rozporządzeniem 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 z 04.05.
2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. ). Jednocześnie oświadczam,
że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie
………………………………………………………………………………….
(podpis)

