
KLAUZULA INFORMACYJNA 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gardeja, ul. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja. 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

1) naliczanie wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych, 

2) naliczanie wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 

3) wydawanie decyzji w sprawie ww. podatków i opłat, 

4) pobór i zwrot ww. podatków i opłat, 

5) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego  

oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, 

6) naliczenie wysokości i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej.  

3. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawą z dnia 15 listopada 

1984r. o podatku rolnym; ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Ordynacja podatkowa; ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej, ustawa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  t.j.  Dz. U. z 2019 r., poz.2188. 

4. Dane będą udostępniane podmiotom, upoważnionym na podstawie przepisów prawa, uczestnikom postępowań w 

sprawach podatków i opłat lub podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, natomiast w przypadku podatku akcyzowego przez okres 5 

lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

Administrator nie profiluje danych osobowych. 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych 

będzie brak możliwości wykonania ustawowego obowiązku podatkowego. 

10. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00. 

11. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: 

biuro@solved.com.pl. 
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