
 

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego 

 

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.)- 

dalej: „RODO” informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, tel.: 41 351-10-10. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Zbigniew Murjas, kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 

10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 z póź zm.). Dane są przechowywane w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących 

zwrotu podatku akcyzowego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej nie dłużej niż 5 lat. 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami prawa. 

6. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo do   wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z  realizacją obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 10, marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i wynika z: art. 3 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 w/w ustawy. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane, 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli 

............................................................................. 

                       (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
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