
Załącznik nr 1 -Klauzula informacyjna RODO do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 

Klauzula informacyjna (RODO)   

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1) – zwanego 

dalej „RODO” –informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubochnia z siedzibą w 

Lubochni Dworskiej ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@lubochnia.pl lub pisemnie na 

adres Urzędu.  

3. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ).  

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 2 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ).  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania.   

  

  

Zapoznałam (-em) się z treścią zamieszczonej 

klauzuli informacyjnej.  

  

............................................................  
     (data i czytelny podpis wnioskodawcy)  

 


