
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

podatek  od nieruchomości* 

podatek rolny* 

 

Zgodnie z art. 13 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Burmistrz Miasta Chełmży. Można się  

z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. 

Hallera 2, 87-140 Chełmża, e-mailowo: um@chelmza.pl , telefonicznie 566392330. 

 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@um.chelmza.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz: 

a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445 ze 

zm.)*,  

b) ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku roku rolnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.)*,  

 

4) Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy ścigania, podatkowe, inne organy 

kontrolne, podmioty świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim 

żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora 

tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże 

przekazanie Państwa  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa 

praw. 

 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie 

zostaną usunięte. 

 

6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy zachodzi 

taka konieczność. Mają Państwo także prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych dotyczących Państwa 

jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki 

określone w art. 18 RODO. 

 

7) Podania Państwa danych wymaga ustawa na podstawie, której działa Administrator. 

 

8)  Przysługuję Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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