Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, z siedzibą przy ul. Powstania
Warszawskiego 1 moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, w celu przesyłania informacji
o numerze konta bankowego. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzieloną
zgodę mogę w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………….
Podpis Podatnika

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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, informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce przy
ul. Powstania Warszawskiego 1 (32-020 Wieliczka).

2.

Powołano inspektora ochrony danych osobowych Pana Jacka Krzyżaniaka i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za
pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu telefon 500-610-605.

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, Ustawy z 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa oraz informowania
o indywidualnym numerze konta bankowego na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Wieliczka przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez:
 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
 Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217),
 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.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym za wyjątkiem adresu poczty elektronicznej, który to Podatnik
udostępnia na podstawie pisemnie wyrażonej zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych; w szczególności podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,
 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem art. 18 pkt 2,
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
f) wycofania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a)
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.
6.

7.

8.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co jednak
nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

9.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

…………………………………….
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