
Klauzula informacyjna - Podatki 

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
Przetwarzanie w związku z: 

- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), 
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z 

późn. zm.), 
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) 
- ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1821), 
- ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r., poz.1340) 
- ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.), 
- ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 

U. z 2018r., poz. 362 z późn. zm.), 
- ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. 

zm.) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

 
Administratorem jest Wójt Gminy Dobra mający siedzibę w Dobrej 
233, 34-642 Dobra, Urząd Gminy Dobra 
 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

 
Z administratorem – Wójtem Gminy Dobra można się skontaktować 
na adres siedziby oraz poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl 
 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator – Wójt Gminy Dobra wyznaczył inspektora ochrony 
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod wskazanym 
adresem; Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra oraz pod 
adresem mailowym: iod@gminadobra.pl 
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu: 
▪ naliczenia wysokości podatku od osób fizycznych: 

- od nieruchomości 
- podatku rolnego 
- podatku leśnego 

▪ naliczenia wysokości podatku od osób prawnych: 
- od nieruchomości 
- podatku rolnego 
- podatku leśnego 

▪ naliczenia podatku od osób fizycznych i prawnych: 
-  od środków transportowych 

▪ przygotowaniu decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych 
▪ naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentów 

rolnych 
▪ wydaniu zaświadczenia o wielkości gospodarstwa oraz o 

niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 
▪ wydaniu zaświadczeń o pomocy de minimis 
▪ umorzenia podatku i opłaty lokalnej 

 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów: 
▪ ordynacji Podatkowej, 
▪ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
▪ ustawy o podatku rolnym, 
▪ ustawy o podatku leśnym, 
▪ ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, 
▪ ustawy o opłacie skarbowej, 
▪ ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, 
▪ Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. 
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ODBIORCY DANYCH 

W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty 
uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych 
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO 

PAŃSTWA TRZECIEGO 
LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw 
trzecich oraz organizacji międzynarodowych 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi 
sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w 
państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z: 
▪ ordynacji Podatkowej, 

▪ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

▪ ustawy o podatku rolnym, 

▪ ustawy o podatku leśnym, 

▪ ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, 

▪ ustawy o opłacie skarbowej, 

▪ ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, 

▪ Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 


