
Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO, 

informujemy iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo,  

ul. Rynek 2, 57-256 Bardo,tel. 74 81 71 478.  

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@bardo.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art.6 ust.1 lit c RODO w związku 

 z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych , Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa . 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

• Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jeżeli wykażą interes prawny lub 

faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy Sądowi, 

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym. 

• Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym 

administratorom danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty 

świadczące usługi informatycznej, pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi 

doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty 

świadczące działalność płatniczą np. banki  

5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w czasie 

określonym przepisami prawa oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

7) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu ,do żądania sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

10) W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa  
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