
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotów 

ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24-335 

Łaziska, tel. 81 827 69 20, email: sekretariat@gminalaziska.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktowad się z 

wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: IODO@zeto.lublin.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o zwrot 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 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w zw. z art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat kalendarzowych liczony od 1 

stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną 

Urzędu. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą byd podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest 

obligatoryjne, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową zwrotu podatku akcyzowego. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 
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