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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

1. Administratorem jest: 
Wójt Gminy Izbicko 

ul. Powstańców Śląskich 12 
47-180 Izbicko 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
wojt@izbicko.pl 
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować poprzez nr tel.668620696. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku  
i wydania decyzji o: 

o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty 
o odroczeniu zaległości podatkowych 
o umorzeniu zaległości podatkowych 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. 

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane: 
o do czasu spłaty rat zaległości podatkowych 
o do czasu odroczenia zaległości podatkowych 
o do czasu umorzenia zaległości podatkowych 
następnie będą przechowywane przez okres 10 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
o dostępu do swoich danych osobowych, 
o sprostowania swoich danych osobowych, 
o żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
o żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ 
Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Wniosek osoby składającej o: 

o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty 

o odroczeniu zaległości podatkowych 

o umorzeniu zaległości podatkowych 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Ordynacja podatkowa, 

aczkolwiek konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości rozpatrzenia 

wniosku, w efekcie brak możliwości: 

o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty 

o odroczeniu zaległości podatkowych 

o umorzeniu zaległości podatkowych 
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