..................................…………...

Ostrowiec Świętokrzyski, dn.....................

(Imię i nazwisko)

...................................………….
(Adres/Tel.)

…………………………………
..................................………….
Identyfikator podatkowy PESEL/NIP

WÓJT GMINY BODZECHÓW
ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

WNIOSEK
Proszę o wydanie zaświadczenia:
o niezaleganiu w podatkach / stwierdzające stan zaległości*,
celem przedłożenia w .................................................................…..
Jeżeli opłata skarbowa jest należna, do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty.
* niepotrzebne skreślić
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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE.L. z 2016 r.
nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul. M. Reja 10, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kod
pocztowy: 27-400)
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: adres e-mail: ido@ugb.pl
3. Celem zbierania danych i jednocześnie podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust 1 lit. c w/w Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze
zmianami) lub ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie ma możliwości usunięcia, ograniczenia, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, gdyż zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c w/w rozporządzenia, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.
5. Co do zasady podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
Pani/Pana wniosku.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje
upoważnione z mocy prawa, min.: Sądy, Prokuratura, Urzędy Skarbowe.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z kategorią archiwalną jednolitego rzeczowego
wykazu akt.

..........................................................
(podpis)

