……………………….., dn. ……………………………

Burmistrz Skarszew
ul. Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
MIEJSCOWOŚĆ, KOD
POCZTOWY
ULICA,
NR DOMU/LOKALU
NUMER TELEFONU/
E-MAIL
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na powiadamianie mnie krótką wiadomością tekstową sms (na nr telefonu lub e-mail) o:
1.
2.

Terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, w opłacie za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* o fakcie, że:
- przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Burmistrza Skarszew,
- brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych
w ustawowym terminie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Skarszew, Pl. Gen. J. Hallera 18 ,83-250 Skarszewy, tel. 585882201, e-mail: skarszewy@skarszewy.pl
Kontakt i z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych korzystając z maila: iod@skarszewy.pl
Cel przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu przetwarzane są w celu podjęcia przez wierzyciela
działań informacyjnych, w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie
został wystawiony. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.
Podstawa przetwarzania danych - Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji, § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie postępowania wierzycieli
należności pieniężnych ( Dz. U. z 2020 r.,poz.2083,) w związku z art.6 ust. 1 lit. a oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
Odbiorcą danych jest: Pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora.
Prawa osób - Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w
interesie publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).
Informacja o wymogach podania danych – Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne.

……………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
*niepotrzebne skreślić

