KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA ZBIERANIA PRZEZ REFERAT PODATKOWY WYDZIAŁU
FINANSOWEGO UM w CIESZYNIE DANYCH OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

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
rozporządzenia
o
ochronie
danych)
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, tel. 33 4794 200;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400
Cieszyn, tel. 33 4794 200;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalania podatków i opłat lokalnych zgodnie
z przepisami ustaw: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Z 2017
r., poz. 1785 ze zm. ), z dnia 15 listopada 1984 r. O podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892
ze zm. ), z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 ze zm. ),
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm. )
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione do zasięgania
informacji wynikających z ewidencji podatkowej oraz biorące udział w dochodzeniu roszczeń
Gminy Cieszyn z tytułu zaległych podatków i firmy informatyczne serwisujące oprogramowanie
komputerowe dotyczące podatków i opłat lokalnych na podstawie art. 28 rozporządzenia 2016/679.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania obowiązku podatkowego
w podatkach i opłatach lokalnych, a po jego ustaniu do zakończenia okresu archiwizacji zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 )
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza
przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana do ich podania.

