
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 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 Urząd Gminy w Imielnie, ul. 

Cmentarna 7, 28-313 Imielno tel. 41 385 12 25, email:gmina@imielno.pl 

reprezentowany przez Wójta. 

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w 

Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno to adres e-mail: iod@czi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.). 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku 

gdy przetwarzanie danych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak 

podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości ustalenia 

uprawnień i obowiązków jakie wynikają z ustawy. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli 

…………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis)  

 

mailto:iod@czi24.pl

