
Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego Borku
Wlkp. w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z późn. zm.)- RODO:

 1) Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w  Urzędzie Miejskiego Borku Wlkp. jest
Burmistrz Borku Wlkp., który ma swoją siedzibę Rynek 1 tel. 65/5716120, mail: sekretariat@borekwlkp.pl

 2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się  we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych:  tel.  607 753  475,  e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl 

 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez urząd w celu obsługi wniosków i decyzji dotyczących 
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 
zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.), w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c 
(RODO).

4)  Przetwarzane  dane  osobowe w sytuacjach  szczególnych  mogą  być  przekazywane  podmiotom wyłącznie
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres ustalony rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych tj. przez okres 5 lat. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - dostępu do swoich danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania (np. ze względu na sytuację szczególną osoby);                                                              
- wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości
realizacji celu, o którym w pkt. 3.

8)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegać
profilowaniu.
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