SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KOZIENICE
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L
119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator
Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice, z siedzibą w
Kozienicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
- przez e-mail – urzad@kozienice.pl
- telefonicznie - + 48 48 611 71 00

Inspektor Ochrony Danych
(IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Artur Kacprzak. Inspektor to Osoba, z
którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem
danych. Możesz się z nim skontaktować:
- listownie na adres ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
- przez e-mail – iod@kozienice.pl

Cele przetwarzania Twoich Będziemy przetwarzać dane osobowe, aby pobrać podatki i opłaty, które zasilają budżet
Gminy, czyli:
danych osobowych
1. ustalać i określać wysokość podatków oraz opłat, w tym:
a) pa) prowadzić wymagane przepisami rejestry - w tym ewidencję podatkową nieruchomości
oraz ewidencję księgową,
b) pb) prowadzić czynności sprawdzające, postępowania podatkowe lub inne działania na
podstawie przepisów,
c) prowadzić kontrolę podatkową - jeśli będzie konieczna,
d) zaksięgować i rozliczyć zapłacone podatki oraz opłaty,
e) ee) wydawać zaświadczenie lub indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego jeśli o to wystąpisz,
2. d2. dochodzić należności zgodnie z obowiązującymi przepisami - jeśli nie uregulujesz tych
zobowiązań,
3. prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku,
4. e4. wezwać Cię telefonicznie w sprawach uzasadnionych Twoim ważnym interesem Swoje
dane osobowe podajesz nam, gdyż przepisy prawa nakładają na Ciebie taki obowiązek. Za
niepodanie danych wymaganych tymi przepisami grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.
W pozostałych przypadkach, podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do załatwienia
Twojej sprawy lub osoby, którą reprezentujesz.

Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
- ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Okresy
przechowywania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia Twojej sprawy.
Ponadto przechowujemy Twoje dane w terminach wymaganych przepisami prawa.
Twoje dane możemy jednak przetwarzać dłużej w sprawach, w których nie doszło do
przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten uległ wydłużeniu, a
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Twoje dane.

Odbiorcy Twoich danych
osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione:
- dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.
dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami,
- upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, osobom fizycznym, które z racji posiadanych wiadomości specjalnych mogą
uczestniczyć w postępowaniu podatkowym w charakterze biegłego. Osoby te zobowiązane
są przy tym do zachowania tajemnicy skarbowej.
-

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje
Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu

