Korycin, dn. …....................
…...........................................
/Imię i nazwisko/

...............................................
...............................................
/adres zamieszkania/

…...........................................
/identyfikator podatkowy NIP/PESEL/

PODANIE
Zwracam się z prośbą do Wójta Gminy Korycin o wydanie zaświadczenia
dotyczącego:
- ............................................................................................................................
- ............................................................................................................................
celem przedłożenia ................................................................................................
…...................................
/podpis/
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L.2016.119, str. 1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO”, informuję
że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul.
Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem: e-mail: iod@korycin.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul.
Knyszyńska 2A, 16 -140 Korycin.
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu rozpatrzenia wniosku 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.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom,
którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku w którym zakończała się sprawa
w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną zniszczone za zgodą Archiwum
Państwowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
rozpatrzenia sprawy. Podanie numeru telefonu, maila jest dobrowolne, celem usprawnienia komunikacji w
załatwieniu sprawy.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

