
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
(Podatki i opłaty o charakterze lokalnym) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice mający siedzibę 

w Skierniewicach (96-100) przy ul. Rynek 1, tel. (46) 834-51-00 lub 01. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 

pod adresem: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub pod adresem e-mail: iod@um.skierniewice.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

• dokonania wymiaru i poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy miasto 

Skierniewice,  

• prowadzenia windykacji zaległości z tytułu tych podatków i opłat, 

• prowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie tych podatków i opłat, 

• wystawiania zaświadczeń na podstawie art. 306a – 306n ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

zaświadczeń o pomocy de minimis. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie odpowiednio: 

• ustawy Ordynacja podatkowa, 

• ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

• ustawy o podatku leśnym, 

• ustawy o podatku rolnym, 

• ustawy o opłacie skarbowej, 

• ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

• ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi 

pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe oraz innym podmiotom uprawnionym do otrzymania 

tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych 

powyżej, a następnie przechowywane przez 10 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2 – gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawowych. 

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PRZETWARZANIU 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

ani profilowaniu. 

 

 

Data i podpis: …..................................................................................... 


