
Obowiązek informacyjny RODO 

-zwrot podatku akcyzowego 

 

               W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy 

Osie. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, 

ug@osie.pl, 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to Magdalena Bączkowska e-mail: iodo@osie.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków 

dotyczących 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 ). 

Dane są przetwarzane w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego. 

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą 

udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do 

przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w 

poufności w procesie ich przetwarzania. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą, 

2) sprostowania danych osobowych, 

3) żądania usunięcia danych osobowych, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

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

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich 

niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

 

         ………………………………. 

                                 Data i podpis 

 

 

 

 

 


