
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z przepisami 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, 

zwane dalej RODO), w celu realizacji zadania publicznego wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Reńska Wieś, z siedzibą przy ul. 

Pawłowickiej 1, 47-208 Reńska Wieś, ug@renskawies.pl, tel. 77 40 53 223. 

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e 

RODO i w celu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

3) Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zadań 

wskazanych w art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

4) Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, inspektorem 

Łukaszem Steuer, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, steuer@renskawies.pl tel. 77 40 53 216. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z kategorią archiwalną (kategoria 

archiwalna – B5). 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO.  

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkiem zawarcia 

umowy na realizację zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego.  

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcą danych zgodnie z przepisami 

prawa.  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Urząd 

Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś w celu przeprowadzenie procedury oraz 

zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.  

 

Jednocześni potwierdzam zapoznanie się z zapisami niniejszej Klauzuli Informacyjnej.  

 

…………………………………… 

(podpis) 
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