Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(w skrócie RODO).
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Zgorzelec,
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Zgorzelec.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA. Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.eu , tel.75 77 59 900.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 75 77 59 900, wew. 0192,
poprzez email iodo@zgorzelec.eu lub pisemnie na adres Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Pani / Pana dane są przetwarzane w celu: ustalenia i pobrania
podatków, w tym wydania decyzji w sprawie podatku, prowadzenia postępowań podatkowych, prowadzenia
kontroli podatkowej, zaksięgowania i rozliczenia zapłaconych podatków, wydawania zaświadczeń, dochodzenia
należności podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpatrzenia wniosku w spłacie zobowiązań
podatkowych. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów: ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy
o opłacie skarbowej, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
ODBIORCY DANYCH. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do: podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa, usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach
świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów informatycznych
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy OKRES
PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, tj. 10 lat.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, prawo przenoszenia danych,
prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy
przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH. Obowiązek podania danych osobowych
wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym,
ustawy o podatku leśnym, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
INFORMACJA O PROFILOWANIU ORAZ ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI. Pani/Pana dane nie
będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu

