
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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 związkuz przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
zwanym dalej RODO,informuje, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w 
Babiakujest Wójt Urzędu Gminyz siedzibąw Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak. 

 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  

iodo@babiak.org.pl lub pisemnie na adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak. 
 

3. Dane osobowe Pani/Panabędą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Urzędu Gminy w 
Babiaku tj. przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji oraz wypłata należnego zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej ( Dz. U. z 2015r. poz. 1340 ), wynikającychz przepisów obowiązującego prawa, w tym 
w szczególności z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana 
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców 
współpracujących, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnychi prawnych, 
umożliwiającym prawidłowe zarządzanie  oraz realizację zadań statutowych i ustawowych 
Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

6. Okres, przez który Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane – zgodniez przepisami 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach 
określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody,w przypadku, gdy podstawą przetwarzania 
była wydana zgoda. 

8. W związku z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich 
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wydanie decyzji w 
sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
nie będą wykorzystywane do profilowania. 

 

………………………………… 
(data i podpis) 


