
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – 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 z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” : 

1 Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin,ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 

Koszęcin;  

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych: inspektor@odocn.pl, tel.602762036. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. opodatkowania 

podatkiem od środków transportowych,  na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz  art. 6 ust 1. lit. c) 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.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom: 

służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym  

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi wynikający z 

instrukcji kancelaryjnej zgodnie z 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. 

6. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, sprostowania.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Koszęcin Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych. 

8. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe.  

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