
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady, numer 2016/679 (RODO) 

w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych 
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej informuje się że 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911. Mogą 

się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: iod@slopnice.pl. Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres, nr dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, nr rachunku bankowego, nr KRS, 

imiona i nazwiska współposiadaczy gospodarstwa rolnego, przetwarzane będą w celu prowadzenia 

postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a ich 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 

6, ust. 1, pkt c RODO). Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora 

z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu 

podlega Administrator i z tego względu posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania z wyłączeniem 

przechowywania, ale nie mają Państwo prawa żądania usunięcia ani wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych, chyba, że są przetwarzane na podstawie zgody. Dane te będą 

przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom 

serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa 

prawnego. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Będą 

one przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. 

zm.). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 
 
 
 

_____________________________________________ 
         data i podpis 
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