
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  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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, 

informuję, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tyszowiec, u. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, 

adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy 

jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o zwrot podatku akcyzowego  zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

zw. z Ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz Rozporządzeniem 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. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które 

przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą być także przekazane 

podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat kalendarzowych liczony od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania lub 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. 

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zwrotu podatku akcyzowego.  

 

 


