Tłuszcz , dnia …………………………………………………
Nazwisko ……………………………………………
Imię ……………………………………………………
Adres ………………………………………………..
………………………………………………………….
PESEL ………………………………………………..

Nr telefonu (komórkowego):

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących podatków i opłat lokalnych za
pomocą Systemu Powiadamiania SMS.
…………………………………………
Podpis

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (dalej. RODO) w powiązaniu z art. 165 § 9 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1540 ze zm.) oraz z art. 6n w ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zapoznałem się z
przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym udostępniania przekazywanych
przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: Administratorem danych osobowych jest Gmina
Tłuszcz – Urząd Miejski w Tłuszczu, z siedzibą ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, urzad@tluszcz.pl.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa), tj. przeprowadzenie postępowania podatkowego na podstawie z art. 165 § 1,
§ 7-8 Ustawy Ordynacja podatkowa. Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu mają wyłącznie
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów
archiwizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej
przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie.

…………………………………………
Podpis

