
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Podatek od środków transportowych 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 „RODO”), informujemy o zasadach i celu, w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce z siedzibą w Brójce 39,             

95-006 Brójce, tel. 42-291-01-11, e-mail: urzadgminy@brojce.pl . 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania 

dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: 

magdalena@kuszmider.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego 

opodatkowania podatkiem od środków transportowych, określonego w przepisach: art. 9 ust. 7 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900 ze zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.     

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2019.1438 ze zm.). 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu, w którym zostały one zebrane. 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Skarbowy oraz inne podmioty uprawnione            

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę             

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553), w tym 

Rozporządzenie 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.2011.14.67). 

6. Źródło pochodzenia danych: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego 

w Łodzi, deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc 

na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres e-mail: 

magdalena@kuszmider.com.pl. 

8. Przysługuje Pai/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez 

Administratora. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym                                

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Inne dane osobowe podane przez 

Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie – brak ich 

podania może skutkować ograniczeniem form komunikacji. 

10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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