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Zgodnie z art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą w Urzędzie 

Miejskim w Wolborzu pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.  

2. Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym 

może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu lub tel. 44-61-64-241. Z 

inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celach podatkowych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1540) oraz 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 

ze zm.) i egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U z 2020r., poz.1427 ze zm.), Rozporządzenia Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2083). 

4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na 

podstawie i w granicach prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po 

tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z regulacji prawnych - 10 lat zgodnie z                  

(Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), umową o dofinansowanie 

zawartą między beneficjentem a określoną instytucją; trwałością danego projektu i 

koniecznością zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.) 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania 

potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie ( art. 6 ust. 

1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych 

osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest 

obowiązkowe. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, lecz niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych 

osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych 

danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

10. Dane udostępnione przez klienta Urzędu Miejskiego  nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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