Klauzula informacyjna – Podatki i Opłaty Lokalne
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa z siedzibą przy placu
Wolności 1, 58-260 Bielawa , zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres siedziby,
telefonicznie pod numerem 74 832 87 15, za pośrednictwem poczty e-mail: um@um.bielawa.pl.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA i
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pisząc na adres:

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu:

iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

1) wymiaru i naliczania wysokości podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego
i leśnego od osób fizycznych;
2) zwrotu opłaty skarbowej;
3) naliczania opłaty za psa;
4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) wydawania decyzji w sprawie ww. podatków i opłat;
6) prowadzenia windykacji;
7) poboru i zwrotu ww. podatków i opłat;
8) wydawania zaświadczeń;
9) prowadzenia egzekucji należności;
10) udzielaniu ulg i zwolnień.
11) prowadzonych kontroli podatkowych
Podstawą do realizacji w/w celu będzie realizacja obowiązku prawnego zawartego w ustawach:
- z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym;
- z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
- z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;
- z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym;
- z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
- z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
- z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- Uchwała Nr 54/485/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną;
- Uchwała Nr 23/216/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis .
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie RODO – rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 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, s. 1) tj.
artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
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ciążącego na administratorze.
ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być udostępniane służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym
uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania celu

międzynarodowych.

przetwarzania, a w późniejszym etapie przez okres 10 lat przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej
stanowiącej załącznik do rozporządzenia 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.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Pani/Pan ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych.(Uwaga: dostęp, usunięcie, ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych oraz
pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi
być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie).

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane wprowadzane są do gminnej ewidencji podatników.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich
przetwarzania stanowi przepis prawa Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych byłoby uniemożliwienie przeprowadzenia procedury podatkowej.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PRZETWARZANIU

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się.

