
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze (przetwarzanie danych osobowych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)   

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA I 
WSPÓŁ-
ADMINISTRATORÓW 
DANE 
KONTAKTOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków, mający siedzibę 
w Czarnkowie (64-700) przy ul. Rybaki 3, tel. 67 255 22 27; e-mail: 
urzad@czarnkowgmina.pl, elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: 
http://www.epuap.gov.pl/ w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych  
i przechowywanej dokumentacji pisemnej. 

2. Współadministratorem danych osobowych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Czarnkowie, mający siedzibę w Czarnkowie przy ul. Wodnej 8, 64-700 Czarnków, 
tel. 67 253 95 00, mail: us.czarnkow@mf.gov.pl lub naczelnik urzędu skarbowego 
właściwego dla miejsca rejestracji podatnika w zakresie rejestracji danych w rejestrze 
podatników praz prowadzenia i przetwarzania danych. 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORÓW 
OCHRONY DANYCH 

1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować telefonicznie pod numerem 602 24 12 39 lub elektronicznie na adres e-
mail: kontakt@smart-standards.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Współadministrator – Naczelnik Urzędu Skarbowego wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych na poziomie Izby Administracji Skarbowej  
w Poznaniu, z którym może się Pani / Pan skontaktować elektronicznie na adres  
e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl lub pisemnie na adres: Izba Administracji Skarbowej  
w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań i/lub z naczelnikiem urzędu 
skarbowego właściwego dla miejsca rejestracji podatnika według właściwości 
miejscowej (https://www.podatnik.info/katalog_firm/urzedy_skarbowe). 

Z każdym z inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach: 
➢ uzyskania przez Panią/Pana zwrotu podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego;  
➢ egzekucji nienależnie otrzymanego zwrotu podatku akcyzowego. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
(dalej: RODO) w związku z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846, 2727) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 
Pani / Pana dane wprowadzane są przez organ gminy do następujących rejestrów: 
podatników podatku akcyzowego; udzielonych umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, ulg; 
zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach; tytułów wykonawczych 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca 
z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz 
urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67); dokumentacja spraw finansowo-podatkowych 
niszczona jest po 10 latach. 
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