Klauzula Informacyjna w zakresie podatków i opłat lokalnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Korsz, ul. Adama Mickiewicza
13, 11-430 Korsze.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan
skontaktować za pośrednictwem maila: oklinska@togatus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w szczególności w celu:
− naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
i prawnych,
− naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych
i prawnych,
− wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych,
− naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych,
− wydawanie decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla osób fizycznych,
− poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym; ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym; ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne; ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
− naliczania wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie
z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
− windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
− wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego,
od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
− wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności dostarczającym
oprogramowanie komputerowe.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
prawa.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

