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WNIOSKODAWCA:  
(imię i nazwisko lub nazwa firmy/przedsiębiorcy) 

 znak sprawy (nadaje urzędnik) 

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY:  
(ulica, miejscowość, kod pocztowy) 

 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:  
(jeśli jest inny niż powyżej) 

 

PESEL 

 pieczęć wpływu  

 

Wójt Gminy Czarnków 
ul. Rybaki 3,  
64-700 Czarnków 

 
 
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę  / cofam zgodę * na powiadamianie SMS lub e-mail/ePUAP  
o zbliżającym się terminie płatności lub/i zaległościach z tytułu naliczonych podatków i opłat,  
a w szczególności: 

• podatku od nieruchomości, 

• podatku rolnego, 

• podatku leśnego, 

• łącznego zobowiązania pieniężnego, 

• podatku od środków transportowych, 

• wieczystego użytkowania 
 
Podaje swoje dane kontaktowe: 

Nr telefonu Adres e-mail / 
ePUAP 

 
 
 

 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu powiadamiania 
mnie krótką wiadomością tekstową sms lub wiadomością e-mail/ePUAP o terminach płatności 
(zapłaty) i zaległościach w/w należności. 
 
Poinformowano mnie, że: 

• administratorem moich danych osobowych danych jest Wójt Gminy Czarnków,  

• przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Czarnków,  

• brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty 
należności pieniężnych w ustawowym terminie. 

• podanie numeru telefonu i adresu e-mail/ePUAP jest dobrowolne, mam prawo dostępu do 
treści tych danych i ich poprawiania oraz żądać ich usunięcia. 

 
 

 
 
.................................................................. 

*niepotrzebne skreślić                        (data i czytelny podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, RODO”) informujemy: 
 

Dane  
Administratora  
danych 
osobowych 

Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Czarnków reprezentowana przez Wójta 
Gminy Czarnków, z siedzibą Urzędu Gminy w Czarnkowie, przy ul. Rybaki 3, 64-720 Czarnków, tel.: +48-
672552227, fax: +48672553079; e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl; Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
http://www.epuap.gov.pl/-/31b1u5toog/skrytka 

Dane Inspektora 
ochrony danych 
osobowych 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych realizuje Inspektor Ochrony 
Danych, z którym można się kontaktować: 

• na adres siedziby Administratorów,  

• elektronicznie na adres: kontakt@smart-standards.com,  

• pod numerem tel. 602 24 12 39. 

Cele i podstawy 
przetwarzania  
danych 
osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i wykonywania zadań władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), 
w celach weryfikacji informacji i realizacji zobowiązań podatkowych, tj. 

• prowadzenia postępowań podatkowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podat-
kowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328, z 2022 r. poz. 835, 974, 1265, 
1301),  

• art. 1c i art. 2  z dnia 12.01.1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1452, 1512),  

• art. 6a ust. 4a ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333.), 

• art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019, poz. 888),  

Odbiorcy danych 
osobowych 

1) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej, 
2) kontrahenci Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy;  
3) osoby, które uzyskają dostęp do informacji publicznej; 
4) podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych i księgowych na rzecz  

Administratora;  
5) jednostki naukowe i badawcze w celach naukowo-badawczych, statystycznych itp. 

Okres  
przetwarzania 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, w którym 
zostały zebrane, a przechowywane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt 
organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki na podstawie 
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67). 

Prawa osób  
fizycznych 
w związku  
z przetwarzaniem 
danych  
osobowych 

1. prawo żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
2. prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO; 
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
5. prawo żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 
6. prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych  

z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO 

Udostępnianie  
danych 

Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek 
taki wynika z przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda, jednak mogą być udostępnione sądom 
i organom państwa na ich wniosek. 

Prawo do skargi Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Tel. 22 531 03 00. 

Transfer danych 
i ich profilowanie  

Dane osobowe mogą być przekazywane  do państw trzecich zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywa-
nia danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania (art. 22 ust. 1 i 4 RODO).  

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA

