Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w Wydziale Podatków i Opłat
Urzędu Miejskiego w Grodkowie
1. Kto jest Administratorem danych?
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodkowa z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Grodkowie
Kontakt :
– adres – ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
– e-mail – po@grodkow.pl
– telefon – 774040350 774040328
2. Kto jest inspektorem ochrony danych?
Inspektorem ochrony danych jest Bogusław Dziadkiewicz z Kancelarii Radcy Prawnego
Bogusław Dziadkiewicz.
e-mail – dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl
3. W jakich celach przetwarzane są dane osobowe podatników?
Dane osobowe przetwarzane są w celu poboru podatków i opłat lokalnych, które zasilają
budżet Gminy, czyli:
1. w celu ustalenia lub określenia wysokość podatków oraz opłat, w tym:
a) prowadzenia czynności sprawdzających, postępowania podatkowe lub inne
działania na podstawie przepisów,
b) prowadzenia kontroli podatkowych – jeśli będzie konieczna,
c) zaksięgowania i rozliczania zapłaconych podatków oraz opłat,
d) wydawania zaświadczeń lub indywidualnych interpretacji przepisów prawa
podatkowego.
2. dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami – jeśli podatnik nie
ureguluje swoich zobowiązań.
3. rozpatrywania wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych,
4. prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatku.
Dane osobowe przetwarzane są również w celu dokonania producentom rolnym zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Aby otrzymać od podatnika należności, zbierane są informacje o tożsamości podatników,
osób działających w ich imieniu, uczestników postępowania oraz innych osób wymienionych
w prawie podatkowym, czyli:
 nazwiska i imiona,
 imiona rodziców,
 data i miejsce urodzenia,
 adresy: zamieszkania lub pobytu, do doręczeń, zameldowania,
 numery: PESEL, NIP, PKD, REGON, KRS,
 dane o prowadzonej działalności gospodarczej – w tym miejsca jej prowadzenia,
 seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość lub inny numer identyfikacyjny – gdy nie posiadasz numeru PESEL lub
NIP,
 zawód – gdy występujesz jako pełnomocnik i jesteś adwokatem, radcą prawnym
lub doradcą podatkowym,
 adres elektroniczny (ePUAP), adres e-mail, numer telefonu,
 identyfikatory osób w zasobie informacyjnym.
Aby prowadzić wymagane przepisami rejestry – w tym ewidencję podatkową
nieruchomości oraz ewidencję księgową – zbierane są informacje o podstawach
opodatkowania lub innych zdarzeniach, które powodują, że podatnik wpłaca należności (np.
o zawieranych umowach):
 dane geodezyjne nieruchomości,
 dane o pojeździe,
 informacje o otrzymanej pomocy publicznej,
 numer rachunku bankowego,
 numer księgi wieczystej,
 kod kontrahenta, numer obiektu, numer nieruchomości,
 rodzaj zobowiązania, kwota zobowiązania, termin płatności.

Aby dochodzić zaległych podatków, dodatkowo przetwarzane są dane:
 dotyczące zobowiązań podatnika i podstaw ich naliczenia,
 niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 dotyczące orzeczeń, zaświadczeń i innych dokumentów zbieranych lub składanych
przez podatnika w tym postępowaniu,
Aby prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę podatku, wykorzystujemy numer
telefonu lub adres e-mail podatnika.
Dane te podlegają szczególnej ochronie, gdyż objęte są tajemnicą skarbową na mocy
przepisów Ordynacji podatkowej.
4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe podatników ?
Będziemy przetwarzać dane osobowe 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).
Ponadto będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
- ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
- ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
5. W jakim okresie przechowujemy dane osobowe podatników ?
Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy
podatnika. Ponadto dane te przechowywane są w celach archiwalnych w terminach
wymaganym przepisami prawa.
Dane te mogą być jednak przetwarzane dłużej w sprawach, w których nie doszło do
przedawnienia zobowiązania podatkowego lub termin ten uległ wydłużeniu, a
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy dane
podatnika.
6. Kto jest odbiorcą danych osobowych podatników ?
Dane osobowe będą przekazywane:
 dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 osobom fizycznym, które z racji posiadanych wiadomości specjalnych mogą
uczestniczyć w postępowaniu podatkowym w charakterze biegłego. Osoby te
zobowiązane są przy tym do zachowania tajemnicy skarbowej.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych podatników.
Podatnik ma prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 przeniesienia danych osobowych.
Podatnik może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

