
KLAUZULA INFORMACYJNA - podatek od środków transportowych 

Zgodnie z art. 13 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 przetwarzaniem 
danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rędziny z siedzibą 42-242 
Rędziny, ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych inspektor@odocn.pl, tel. 602762036; 

3. Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO  w celu wypełnienia przez 
administratora zadań określonych w przepisach szczególnych  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2018 1170 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2019. 900 ze zm.) w celu wypełnienia przez 
administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych – wydanie, postanowień, decyzji 
administracyjnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi, np.: sądy, organy 
ścigania, organy podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem 
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także 
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 
przetwarzającym, są nimi, np.: podmioty świadczące usługi informatyczne;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa 
oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Rędziny, 
w szczególności rozporządzeniem 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, lecz nie krócej niż okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  
i organizacji międzynarodowych; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 


