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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

 w związku ze złożeniem wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pilchowice z siedzibą przy ul. Damrota 6, 

44-145 Pilchowice, reprezentowana przez Wójta. Tel. (32) 235-65-21, e-mail: ug@pilchowice.pl 

2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących 

zwrotu podatku akcyzowego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846 j. t.).  

4. Pani/Pana dane osobowe, po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji będą przetwarzane przez okres 

przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w 

przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Gminy w zakresie archiwizacji 

dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących Gminie Pilchowice. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych 

przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych (np. operator pocztowy, dostawcy usług informatycznych, bank, podmiot 

świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się 

podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych). Dane osobowe mogą być przekazywane 

organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom 

samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

6. Osobie której dane dotyczą przysługuje (z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w RODO) prawo 

dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są 

nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo  

do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO)  

jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO). 

7. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli jej zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

         …………………………………. 
           (podpis) 
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