
Klauzula informacyjna (RODO) do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                                 

o ochronie danych), zwanego dalej RODO: 

1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zwrot podatku 

akcyzowego jest Burmistrz Miasta Nieszawa z siedzibą, 87-730 Nieszawa, ul. 3-go Maja 2 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma 

Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem 

email: inspektor@cbi24.pl  

3. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do 

tego na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na 

podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1340 ze zm.). 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, c 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). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy Nieszawa w okresie 

niezbędnym do realizacji wniosku, a po tym czasie przez okres zgodny z terminami 

archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i ustawę z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 ze 

zm.), w tym 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. 

7. Osoby ubiegające się o zwrot podatku akcyzowego, w zakresie swoich danych 

osobowych, posiadają prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania 

lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego 

administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


