SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszą informację przekazujemy w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator
Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent
Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu. Może się Pani/Pan z nami
skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres – pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
– przez e-mail – wpo@um.wroc.pl
– przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP (epuap.gov.pl)
– telefonicznie – + 48 71 777 81 39

Inspektor Ochrony
Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian
Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw
związanych z przetwarzaniem danych. Może się Pani/Pan z nim
skontaktować:
– listownie na adres – ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
– przez e-mail – iod@um.wroc.pl
– telefonicznie – + 48 71 777 77 24

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wymierzyć
i określić wysokość, a także rozliczyć wpłacone przez Panią/Pana
podatki oraz opłaty lokalne, które zasilają budżet Gminy. Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązującego
prawa. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów
podatkowych aby w szczególności:
1. prowadzić wymagane rejestry i ewidencje np. ewidencję księgową,
2. prowadzić
korespondencję,
czynności
sprawdzające
oraz
postępowania podatkowe,
3. zaksięgować i rozliczyć zapłacone podatki oraz opłaty.
Możemy również prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę
opłat, a także wezwać Panią/Pana telefonicznie w sprawach
uzasadnionych ważnym interesem.
Nieprzedstawienie
informacji
oraz
dokumentów
wymaganych
przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność
karnoskarbowej. W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana
danych jest niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy lub osoby,
którą Pani/Pan reprezentuje.

Podstawa prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na nas
i wynika z:
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
– ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
– ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
– ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
– ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
– ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
– ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
– ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
– ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej,
– ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Okresy
przechowywania
Twoich danych
osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w okresie niezbędnym do
załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu przez 10 lat, licząc od stycznia
kolejnego roku.

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Pani/Pana dane zostaną udostępnione:
− naszym
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,
− upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
podstawie przepisów prawa.

Twoje prawa
związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia
skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

