
Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Chełmie 
Śląskim (RODO) 

Na podstawie  art.  13  i  14  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  Wójt  Gminy  Chełm  Śląski  –  dane  kontaktowe:  Urząd 
Gminy w Chełmie  Śląskim,  ul. Konarskiego  2,  41-403 Chełm Śląski  -  jako administrator 
danych osobowych informuje, że Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie  w 
celach niezbędnych do rozpatrzenia Pana/Pani wniosku złożonego na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 marca 2006 r.  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne (Dz. U. z 2015r., poz. 1340 t. j.) i będą 
udostępniane  jedynie  podmiotom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów 
powierzenia.  Dane  nie  będą transferowane  do  państw  trzecich  oraz  organizacji 
międzynarodowych. 

Podanie danych jest wymagane w związku z ciążącym na Wójcie Gminy Chełm Śląski 
obowiązkiem wynikającym z powyższej ustawy.

Dane będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą 
profilowane. 

Celem zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych informuje się, iż:
a) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani;
b) przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  sprostowania  danych  osobowych  –  poprawiania 

przekazanych organowi podatkowemu danych osobowych; 
c) przysługuje  Panu/Pani  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych 

osobowych;
d) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez 
organ danych osobowych narusza przepisy prawa;

e) podanie  danych osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  Pan/Pani  –  jako 
wnioskodawca - zobowiązany/a do ich podania na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10  marca  2006  r.  o  zwrocie  podatku  akcyzowego  zawartego  w  cenie  oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne (Dz. U. z 2015r., poz. 1340 t. j.) 
konsekwencją  niepodania  wszelkich  wymaganych  danych  będzie  niemożność 
prawidłowego  rozpatrzenia  przez  Wójta  Gminy  Chełm  Śląski  złożonego  przez 
Pana/Panią wniosku o zwrot podatku.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z 
Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Chełm Śląski Panem Michałem Pienta pisząc 
na adres iod@chelmsl.pl.
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