
WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ DANYCH DO KOMUNIKACJI W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT

A. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Miejsce składania wniosku

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA, PL. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

Nazwisko * Pierwsze imię * Numer PESEL*

Nazwa pełna Numer NIP

C. OTRZYMYWANIE KORESPONDENCJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

� Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji 

drogą elektroniczną

Adres skrytki ePUAP składającego wniosek

D. ADRES DO KORESPONDENCJI

Zgoda na zmianę adresu do korespondencji

� Proszę o zmianę adresu do korespondencji na:

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. POWIADOMIENIA O TERMINACH PŁATNOŚCI

� Wyrażam zgodę na powiadomienia SMS
Numer telefonu komórkowego

� Wyrażam zgodę na powiadomienia e-mail
Adres e-mail

Ile dni przed terminem płatności powinna być wysłana informacja przypominająca:

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składając niniejszy wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych  oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie      o  ochronie  danych osobowych  -
RODO)    z dnia 27 kwietnia 2016 ja, niżej  podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w zakresie podanym w niniejszym wniosku, celem otrzymywania powiadomień wskazanych w
pkt 2. (dotyczy osób fizycznych). 

Data* ………………………… Podpis* ……………………………………………………………………...



   * Pole wymagane

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 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                roz-

porządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; dalej: RODO),  infor-

mujemy Panią/Pana o sposobie  i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wymienione we

wniosku  o aktualizację  danych do komunikacji  w sprawie  podatków i  opłat,  a  także o  przysługujących

Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sandomierz, w imieniu której działa Burmistrz

Miasta Sandomierza z siedzibą: 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich

sprawach  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  przysługujących

Pani/Panu  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych.  Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się

skontaktować poprzez: e-mail – magdalena.zukowska@um.sandomierz.pl lub pisemnie na adres              Ad-

ministratora danych: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wskazanym we wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a RODO, w celu aktualizacji danych potrzebnych do komunikacji w sprawie podatków i opłat. 

4.  Pani/Pana  dane  osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny,  wynikający  z  przepisów prawa,

w szczególności przez okres konieczny do rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń. 

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie

i w granicach przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:  pra-

cownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych, organy uprawnione do żądania dostępu do da-

nych  osobowych,  czy  też  podmioty,  z  którymi  Administrator  danych  zawarł  umowy  powierzenia

przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej.

6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierającym się na

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.     

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;  prawo  żąda-

nia sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych oso-

bowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; prawo do przeno-

szenia Pani/Pana danych osobowych;  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-

wych w sytuacji, gdy uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, a w

przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres prawnie            prze-

widziany (dobrowolnie) przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich usunięcia.      

Data ………………………… Podpis  ……………………………………………………………………... 

  




