
Urząd Gminy Łysomice 
Referat Finansowy  
 

PODATKI LOKALNE 
               OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 URZĄD GMINY ŁYSOMICE 
REFERAT FINANSOWY 

   e-mail: sekretariat@lysomice.pl  

  tel. 56 678 32 22                                      www.lysomice.pl  
  tel. kom. 510 162 808  
   

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na doręczanie korespondencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

 

Wnioskodawca __________________________________ 
        (nazwisko i imię lub nazwa firmy) 
Data urodzenia 
dot. osób   __________________________________ 
fizycznych* 
 
Adres zamieszkania/ __________________________________ 
 

siedziba firmy** __________________________________ 

    (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy) 

 

PESEL           NIP *** 
        

           

   

          

 

* wypełnić w przypadku, gdy nr PESEL nie został nadany   *** pola NIP nie wypełniają: 
** niepotrzebne skreślić      - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
        - osoby prowadzące działalność gospodarczą niebędące 
           zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług 
 
 

□ Adres skrzynki ePUAP  _____________________________________________________________ 

 

Dane dodatkowe: 

□ Adres do korespondencji _____________________________________________________________ 
(miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy) 

 

 

□ Nr telefonu ________________________________________________________________________ 
 

Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, pozwoli jednak na ułatwienie kontaktu z Urzędem. Ich podanie 

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie, która może zostać w dowolnym momencie 

wycofana.  
 

_______________________________    _______________________________ 
               Miejscowość, data               podpis Wnioskodawcy 
 
 

http://www.lysomice.pl/


 
 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W ŁYSOMICACH 

Dane Administratora 
Danych 

Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8 , 87-148 Łysomice,   
tel. 56 678 32 22, e-mail: sekretariat@lysomice.pl 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 
pisemnie pod adres Administratora. 

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
 

1. w celu realizacji wniosku „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”, w związku z wypełnianiem obowiązków i uprawnień 
ciążących na Wójcie Gminy Łysomice jako organie podatkowym w zakresie prowadzenia rachunkowości 
podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z 
uwzględnieniem czynności poprzedzających postępowanie egzekucyjne (działania windykacyjne), 
rozliczania wpłat z tytułu podatków, opłat, prowadzenia rejestrów i ewidencji księgowych, czynności 
sprawdzających oraz postępowań, prowadzenia działań informacyjnych ułatwiających zapłatę podatków i 
opłat, a także wezwań (telefonicznych czy w drodze elektronicznej); 
 

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 
„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” oraz w 
zakresie: ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych; 
 

3. w zakresie danych nieobowiązkowych np. nr telefonu, adres skrzynki ePUAP m.in. w celu udzielania, 
pozyskiwania informacji, wyjaśnień – art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). 

Odbiorcy danych 
osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:  
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa; 

 

2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych,  tj. dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku 
korespondencji prowadzonej mailowo (Extranet ul. Wielki Rów 40B, 87-100 Toruń), dostawca usług 
informatycznych w zakresie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie (Madkom 
Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia),dostawcy usług 
informatycznych w zakresie systemów księgowo - ewidencyjnych (RADIX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k. 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 33) dostawcy usług archiwistycznych, brakowania 
dokumentacji i nośników danych. Ponadto dane osobowe są ujawniane dostawcy usług pocztowych w 
przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa (Odbiorcą danych w systemie e-PUAP jest Minister Cyfryzacji). 

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 

 

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 
inaczej. 

Prawa osób, których 
dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych 

osobowych 

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: występowania z żądaniem dostępu 
do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do 
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

Sposoby realizacji 
przysługujących praw 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:  
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Gminy Łysomice 

 

2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Informacja o 
wymogu/dobrowolności 

podania danych oraz 
konsekwencjach 

niepodania danych 
osobowych 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych 
osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa, 
 

2. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi 
realizację usługi. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

profilowanie 
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku 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). 
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