
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej „RODO”), Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 
przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łososina Dolna reprezentowana przez Wójta 
Gminy, z siedzibą: 33-314 Łososina Dolna 300   tel. 18 444-80-02 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych można się skontaktowad z wyznaczonym INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH, 
poprzez adres e-mail: iod@lososina.pl lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, adres 33-314 Łososina 
Dolna 300  tel. 18 444-80-02 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypłaty (zwrotu) podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest  

 niezbędnośd do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a, c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

 ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
napędowego wykorzystywanego  do produkcji  rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 

2247) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byd wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną . 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:  

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania ich sprostowania, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 

obowiązujących przepisów, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Paostwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Paostwa danych osobowych przez Gminę w Łososinie Dolnej.  

Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

 

 


