
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Do deklaracji na podatek rolny 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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 że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów 
tel. +48 76 836 55 55 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Urzędzie Gminy Gogów, tj. przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia 
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, identyfikacji dokonania zapłaty podatku a w 
razie istnienia zaległości podatkowych - podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i 
tytułów wykonawczych celu realizacji obowiązku podatkowego  

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  ustawy z dnia 15 listopada 1984r o 
podatku rolnym, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane 
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu e-mail. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

 Posiada Pan/Pani prawo do: 
1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
 Konsekwencją niepodania danych jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa 

podatkowego. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


