
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735
ze zm.) , w związku z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L
119/1 z 4 maja 2016r.), Wójt Gminy Rzekuń informuje, że:

1) Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Gmina  Rzekuń,  z  siedzibą  w  Rzekuniu,  07-411  Rzekuń,
 ul. Kościuszki 33; tel. 29 643 20 00; 
2) Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  z którym można kontaktować się  poprzez
e-mail: ug@rzekun.net; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w celu realizacji zadania w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego  w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej  oraz  wykonania  obowiązków
sprawozdawczych i informacyjnych związanych z realizacją  powyższego zadania;  
4) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego  w cenie  oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej  (t.j.  Dz.U.  z
2022r., poz. 846), ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz.
735 ze zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
305 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy
publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U. z 2017r.  poz. 120 ze
zm.) ,  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z
2021r. poz.  743),   rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r.  w sprawie wzoru
wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2466) i jest niezbędne do identyfikacji wnioskodawcy, a konsekwencją ich niepodania jest
podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego. Inne dane osobowe podane
przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania
skutkować może m.in. ograniczeniem form komunikacji. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych,
zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie;
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych;
6) Dane  osobowe  będą  ujawnione  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla administratora; 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj.  ustawy z dnia  
14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  (t.j.  Dz.  U.  2020r.  poz.164  ze  zm.)  oraz
Rozporządzenia 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 (t.j. Dz.U.
nr 14 poz. 67) ;  
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenie  przetwarzania,  prawo do  przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych osobowych;
9) Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych,
narusza przepisy prawa; 
10) Pana/Pani  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający  zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym również w formie  profilowania.

Zgodnie  z  art.  2a  § 3 Kodeksu postępowania  administracyjnego  Wójt  Gminy Rzekuń informuje,  że  wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 – tj. z żądaniem ograniczenia przetwarzania
danych osobowych – nie wpływa na tok i wynik procedur postępowania.

Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej – Ochrona Danych Osobowych

…………………………………………                              ……………………………………….
                                                                              data                                                                                 czytelny podpis


