
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 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 (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO"), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6A, 

21-505 Janów Podlaski, tel. 83 3413 073  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Janów Podlaski jest 

możliwy za pomocą adresu iod@janowpodlaski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; w związku ze złożonym 

wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 

do produkcji rolnej w celu  realizacji obowiązków uwzględniających z ustawy z dnia 10 marca 

2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do 

produkcji rolnej (Dz. U. z 2015, poz.1340)  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w ust. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

rozpatrzenia sprawy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

      Zostałam/-em zapoznana/y z klauzulą informacyjną 

 

………………………………………………………… 
         podpis  

 

Janów Podlaski, dnia ……………………………………………. 

 


