
 
 
 
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO 

 
 

Zgodnie z art. 13 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) informuje się, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 

58-160 Świebodzice. 

 

2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować: 

- listownie na adres: Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

- na adres e-mail: sekretariat@swiebodzice.pl 

- telefonicznie: 74-666-95-55. 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail iod@swiebodzice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 poz. 800) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2018 poz. 362). 

 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty 

podatku od nieruchomości osób prawnych. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, 

o których mowa 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). 

 

7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

8. Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
 

 

 

URZĄD MIEJSKI ŚWIEBODZICE 
58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1, ul. Żeromskiego 27 

tel. (74) 6669555, fax (74) 6669509   
email: swiebodzice@swiebodzice.pl 
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