
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) Wójt Gminy Mniszków informuje, iż:  

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

w Urzędzie Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków. 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: e-mail:  andrzej.milczarski@elitpartner.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., tj. w celu wydania decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o 

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

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

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

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany (a)………………………………………………………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Mniszków, w celu 

złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą. Zapoznałam (-em) się z treścią ww. klauzuli informacyjnej. 

                                                                                                                     

                                                                                                   ……………………………………………………………. 

                                                                                                                     (data i podpis) 
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