
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(zwrot podatku akcyzowego) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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, zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Łubnice. Kontakt z Administratorem Danych 

Osobowych jest możliwy: 

 - telefonicznie: 62 784 70 27 

- listownie: Urząd Gminy Łubnice ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice  

- e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl 

2. W Urzędzie Gminy Łubnice wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu: 727931623 lub adresem e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  oraz ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego . 

4. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione z mocy prawa, w tym  podmioty, które przetwarzają 

Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych 

5. Administrator Wójt Gminy Łubnice nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrzenia wniosku i wydawania decyzji są przechowywane przez czas 

niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2019, poz. 553) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) – 5 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania 

od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

o prawie do przenoszenia danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawski 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wydanie 

zaświadczenia bez rozpoznania. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

   

 

 

 

    Dnia …………………………………            ………………………………………………………………….. 

                                           podpis  

           


