Klauzula informacyjna (art. 14 RODO)
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 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)
Administrator danych
Dane kontaktowe
administratora
Inspektor ochrony
danych
Cel przetwarzania

Podstawa prawna
przetwarzania

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Numer telefonu: +48 32 459 04 60
Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
Adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl
Numer telefonu: +48 32 459 05 72
Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w związku
z wystąpieniem zaległości podatkowych


art. 6, ust. 1 lit. c RODO



art. 6 ust. 1 lit, e RODO,



ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego,



ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,



rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca
2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych

Źródło pozyskania



ewidencja podatników prowadzona w programie
REKORD Odpady komunalne – księgowość oraz

danych

REKORD Podatki – księgowość


nazwisko i imiona,



adres zamieszkania/korespondencyjny,

Zakres pozyskanych



wysokość zaległości,

danych



numer PESEL,



numer sprawy,



numer ewidencyjny podatnika

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom/organom
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz dostawcom
usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich/organizacji międzynarodowych
5 lat, od stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy.

Okres przechowywania
danych osobowych

Decyzją Archiwum Państwowego okres przechowywania może
zostać przedłużony (wieczyście) lub po zakończeniu okresu
przechowywania i uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego
dane są brakowane (usuwane)


Prawo dostępu do danych



Prawo do sprostowanie danych

Prawa związane



Prawo do bycia zapomnianym

z przetwarzaniem



Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

danych osobowych



Prawo do przenoszenia danych



Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji
opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji
i profilowanie

Nie dotyczy

