INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzenie 2016/679”, informuje się, że przetwarzając dane osobowe podatników podatku od nieruchomości, podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej:

WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem jest:
PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
Dane kontaktowe administratora (adres, numer telefonu lub e-mail)
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA, UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW – TEL. 44/ 733 51 16.(E-MAIL) UM@BELCHATOW.PL, EPUAP:
/UMBELCHATOW/UM LUB /UMBELCHATOW/SKRYTKAESP

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA, UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW – TEL. 44/ 733 51 42. (E-MAIL) IOD@UM.BELCHATOW.PL, EPUAP: /UMBELCHATOW/UM
LUB /UMBELCHATOW/SKRYTKAESP

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe zebrane od podatników będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 2016/679) w celu wymiaru, poboru oraz egzekucji podatków i opłat, dla których
organem podatkowym jest Prezydent Miasta Bełchatowa z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od środków transportowych, opłaty skarbowej oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych, w tym organy publiczne państw
Unii Europejskiej, jak również państw trzecich, nienależących do Unii Europejskiej, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa oraz umów zawartych w tym zakresie. Ponadto, odbiorcami danych mogą być: bank obsługujący Urząd Miasta
Bełchatowa, podmioty świadczące dla Administratora usługi doręczenia korespondencji oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł
umowę powierzenia danych osobowych, w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami).

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres wskazany
w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu 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.

Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679) - nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust.
3 Rozporządzenia 2016/679,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679),

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów 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, oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a ich niepodanie może się wiązać z konsekwencjami
określonymi w art. 65 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, które wykonywane jest przez administratora na mocy art. 165 § 5 pkt 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (ustalenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
podatku płaconego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość
zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie).

