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 dane osobowe, aby rozpatrzyć Pani/Pana
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa
podatkowego oraz przekazać skargę na interpretacje do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – jeśli ją otrzymamy.
Możemy telefonicznie poinformować Panią/Pana
interpretacji lub zawartej w niej ocenie.

o

dacie

wydania

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia
Pani/Pana sprawy lub osoby, którą Pani/Pan reprezentuje.
Podstawa prawna
przetwarzania
Twoich danych
osobowych

Okresy
przechowywania
Twoich danych
osobowych
Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na nas
i wynika:
− 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
− ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski
Wrocławia przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu
sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we
Wrocławiu, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
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.

