INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ustka, adres: Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl; telefon: 693064318; lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pani/Pana dane
*

IV.

w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4, art. 5 ust.1 i ust.3 ustawy z
dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1340 wraz ze zmianami: Dz. U z 2018 r. poz. 2244 i poz. 2247; Dz.U. z 2019 r. poz.
428); § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku (Dz. U. z dnia 11
grudnia 2018 r. poz. 2313). (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.

Okres przechowywania danych

Dokumentację związaną z podatkami zgodnie z kategorią archiwizacji B5.
VII.

Twoje prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@ustka.ug.gov.pl, zadzwoń pod numer: 693064318.

VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji przepisów prawa.

1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1)

