ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI

A. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B DEKLARACJI
Nazwisko i imię/ Pełna nazwa
PESEL (osoby fizyczne)/REGON ( Nie dotyczy osób fizycznych)

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer Domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr. Tel.

e-mail

ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż wskazany w części A
Powiat
Kraj
Województwo
SANOCKI
POLSKA
PODKARPACKIE
Gmina
KOMAŃCZA
Miejscowość

Nr domu lub
Nr geodezyjny działki
Kod pocztowy

Nr lokalu

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. ADMINISTRATOR DANYCH. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Komańcza, . Mogą się
Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie pod adresem Komańcza 166, 38-543 Komańcza, telefonicznie
13 4677035, email: urzad@komancza.pl.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH- IOD. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Gminę Komańcza, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem
ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: Gmina Komańcza, Komańcza 166, 38543 Komańcza, e-mailem: iod@komancza.pl, telefonicznie (013) 46 77 035.
3. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań
polegających
na
utrzymaniu
czystości
i
porządku
na
terenie
Gminy
Komańcza,
w szczególności: wydawania decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwań stosowanych zarówno w trakcie prowadzonego postępowania
podatkowego jak i wezwań stosowanych w ramach czynności sprawdzających.
4. PODSTAWĘ PRAWNĄ PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH STANOWIĄ: art. 6 ust. 1 lit c RODO
(przetwarzanie
jest
niezbędne
do
wypełnienia
obowiązku
prawnego
ciążącego
na
administratorze;)
w związku z aktami prawa tj. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).
5. ODBIORCY DANYCH. Państwa dane osobowe mogą być przekazane ponadto podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy
powierzenia danych osobowych oraz z firmami świadczącymi usługi serwisowe systemów informatycznych wykorzystywanych
przy przetwarzaniu danych osobowych.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Pani/Pana Dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU UPRAWNIENIA. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do jego danych oraz
otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy
czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. PROFILOWANIE. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, regulujących
odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie
środków
prawnych
przewidzianych
w
przepisach
prawa
podatkowego
i administracyjnego.

