Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
Zgodnie 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój
jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul.
Szkolna
13,
43-230
Goczałkowice-Zdrój,
tel.
32/2107185,
adres
e-mail:
gmina@goczalkowicezdroj.pl;

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
tel. 32/2107185, adres e-mail: abi@goczalkowicezdroj.pl;

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie spraw związanych z wymiarem,
poborem, windykacją i egzekucją podatków i opłat oraz innych należności publicznoprawnych;

4.

Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art. 6 RODO ust. 1
lit c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz lit e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi oraz art. 9 ust. 2 lit. g) przetwarzanie jest niezbędne ze
względów związanych z ważnym interesem publicznym;

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom, państwom trzecim,
organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

6.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom
ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości;

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
wskazanego w pkt. 3, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w celu ustalenia lub określenia
wysokości podatków i opłat lokalnych oraz poborem, windykacją i egzekucją podatków, opłat
i innych należności publiczno-prawnych;

9.

Na podstawie art. 15 – 19 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie
będą podlegały profilowaniu;
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

