
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie, 

przy ul. Dolnej 2. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: inspektor@odocn.pl, nr tel. 

602762036. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rozpatrzenia 

wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej, złożonego zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U.2019.2188), 

który jest potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu ww. 

podatku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy 

przesłanką przetwarzania  danych  osobowych  jest przepis prawa, art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa w 

szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia procedury, o 

której mowa w pkt 3. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

 


