
 
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

przez tut. organ podatkowy 

 
Na podstawie art. 13.1 i 2 oraz 14.1 RODO [Rozporządzenie 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.U.UE.L 2016.119.1], 
wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją: 
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina 

Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6. 34-730 Mszana Dolna, e-mail: gmina@mszana.pl, tel.: +48 
18 3310 009. 

2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: kkozicka@volvox.pl, adres do korespondencji:  

ul. Szczyrkowska 8, 43-360 Bystra k. Bielska-Białej. 

3. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do 
realizacji obowiązków lub uprawnień, które zostały określone w przepisach prawa podatkowego 
w celu rozpatrzenia wniosku o udzielnie ulg (umorzenia w części lub całości: zaległości 
podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej oraz rozłożenia na raty płatności: podatku 
lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) (podstawa prawna: art. 67a §1 pkt 1 i 2 oraz 
art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 
1543).  

ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane 
w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu 
uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza 
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej(wymienionymi 
w art. 298-299 Ordynacji Podatkowej) zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. 
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu 
poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu 
o otrzymane dane osobowe. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą strony prowadzonych postępowań podatkowych 
oraz operator pocztowy. 

8. Informuję, iż administrator może pozyskać Pani/Pana dane osobowe od: osoby trzeciej, osoby 
będącej stroną postępowania podatkowego, inny dokument, inne ewidencje dostępne  organowi 
podatkowemu.  

9. Czas przetwarzania danych wiązać się będzie z realizacją zadań spoczywających na organie 
podatkowym oraz przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych 
danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo do : 
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni 

art. 15 RODO), 
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
c. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do 

innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO). 
11. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, skargi 
dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.    


