INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH.
W GMINIE IMIELIN
Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby uzyskać
więcej informacji o
przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: burmistrz@imielin.pl,
2) pod numerem telefonu: (32) 225 55 05, (32) 225 55 07,
3) pisemnie na adres: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin,
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez
wiadomość na adresem poczty elektronicznej pod adresem: iod@imielin.pl lub
pisemnie na adres Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin,
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
1.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych?
2.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się, aby pobrać podatki i opłaty, które
zasilają budżet Miasta. W związku z tym będziemy przetwarzać dane osobowe,
w celu:
a) ustalenia i określenia wysokości podatków oraz opłat, w szczególności:
− prowadzić wymagane przepisami rejestry – w tym ewidencję podatkową
nieruchomości oraz ewidencję księgową,
− prowadzić czynności sprawdzające, postępowania podatkowe lub inne
działania na podstawie przepisów prawa,
− prowadzić kontrolę podatkową – jeśli będzie konieczna,
− księgować i rozliczać zapłacone podatki oraz opłaty,
− wydawać zaświadczenia lub indywidualne interpretacje przepisów
prawa podatkowego – jeśli o to Pani/Pan wystąpi,
b) dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli Pani/Pan
nie ureguluje tych zobowiązań,
c) prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatku,
d) wezwania telefonicznego Pani/Pana w sprawach uzasadnionych Pani/Pana
ważnym interesem lub telefonicznego informowania Pani/Pana o dacie
wydania interpretacji lub zawartej w niej ocenie.
Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c)
RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający
w szczególności z niżej wyszczególnionych przepisów:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
b) ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
c) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
d) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
e) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
f) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,
g) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
h) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
i) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
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Kto jest odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami
przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Gminy Imielin w szczególności
w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi
na zlecenie Gminy mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta
polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie
z przepisami prawa, tj. w szczególności: służbom, organom administracji publicznej,
sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych w okresie uregulowanym przepisami
prawa, w tym w szczególności przez 10 lat 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. Należy jednakże podkreślić, że część dokumentacji zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach może być
przechowywana wieczyście.
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie
przetwarzanych danych

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych (art. 21 RODO).
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres
przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana
dane osobowe w Gminie Imielin przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych
przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład
prawa do usunięcia danych, prawa do ich przeniesienia oraz sprzeciwu wobec
przetwarzania.

Czy przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi
na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, na podstawie art. 77 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest
konieczne do załatwienia Pani/Pana spraw związanych z podatkami i opłatami.
W przypadku, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować
obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana
wniosku (pisma) lub konsekwencjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa.

Czy przysługuje Ci prawo
do niepodlegania decyzji opartej
wyłącznie na
zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym
profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie
wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
Panią/Pana wpływała.
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Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, a zostały wskazane w decyzji (piśmie, formularzu,
wniosku itp.) Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta Imielin informuje ponad powyższe, że:

Jakie kategorie danych są
przetwarzane?

W zależności od załatwianej sprawy związanej z podatkami lub opłatami będziemy
przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych:
1) podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL),
2) dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, zameldowania, czy też adres do
doręczeń),
3) dane o stanie posiadania (np. dane o nieruchomości),
4) dane o osiąganych dochodach,
5) dane o płaconych podatkach i opłatach lokalnych,
6) dane o pozostawaniu w związku małżeńskim.
Kategorie danych będą zbierane kierując się zasadą adekwatności do celu załatwienia
sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

Jakie jest źródło pochodzenia
danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia
sprawy związanej z podatkami lub/i opłatami, a także ze źródeł publicznych (np.
rejestrów urzędowych prowadzonych przez odpowiednie organy administracji rządowej,
bądź samorządowej).
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