
Klauzula informacyjna - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt 

niezalegania bądź stwierdzającego stan zaległości 

Na podstawie art. 13 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 (…) tzw. RODO, organ 

podatkowy informuje, że: 

1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Chotcza, Chotcza-

Józefów 60, 27-312 Chotcza 

2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 48 37-51032 wew. 23, e mail: 

rodo@chotcza.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia 

potwierdzającego fakt niezalegania bądź stwierdzającego stan zaległości na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 800 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz na 

podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1892 z późn. zm.), a także na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

podatku leśnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. 

zm.); 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim; 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania obowiązku 

podatkowego, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B 10; 

7. ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia; 

8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych ma 

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO Warszawa, ul. 

Stawki 2; 

9. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą służyć do profilowania 

 

 


