
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy 

ul. Rynek 32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów), tel. 25 7575858. 

2. Inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się 

Pani/Pan kontaktować w następujący sposób: 

a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,  

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl. 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Pani/Pana dane osobowe Podatnika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu Informacyjnego 

ePodatki będą przetwarzane w celu udostępnienia usługi Serwisu Internetowego oraz kontaktu 

w sprawie należności podatku i opłat lokalnych. 

4. Odbiorcami danych osobowych Podatnika mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Stanisławów 

przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Stanisławów. 

5. Dane osobowe Podatnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Na zasadach RODO posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b) do sprostowania (poprawiania) danych, 

c) do usunięcia danych osobowych, 

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych, 

Podatnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Podatnika, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby korzystać z Serwisu 

Internetowego. 

8. Dane Podatnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą 

profilowane. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


