
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – POSTĘPOWANIE 

ADMINISTRACYJNE 

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na  

ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl 

2) telefonicznie: 44 631-71-22 

3) pisemnie: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia 

Inspektor Ochrony 

Danych 

W Urzędzie Gminy Rząśnia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się skontaktować: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@rzasnia.pl 

Cele przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Rząśnia w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych - w szczególności zadań 

wynikających z: 

a. Ustawy z dnia 10 marca 2016 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej.  Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 

5 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych 

będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.  

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom: 

1) bankom,  

2) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

Prawa osoby, której 

dane  dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Rząśnia mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Rząśnia 

nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 

administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn 

związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


