
……………………………………………………………   Dębnica Kaszubska ……………………………………… 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………………  

Adres 

 

Zgoda na powiadomienie SMS, adres e-mail, skrytka ePUAP 

w zakresie obsługi finansowej: 

1) podatku od nieruchomości, 

2) podatku rolnego, 

3)  podatku leśnego, 

4) łącznego zobowiązania pieniężnego, 

5)  podatku od środków transportowych, 

6)  wieczystego użytkowania, 

7) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

8) inne*……………………………………………………………………..  

 

Nr telefonu Adres email Skrytka ePUAP 

   

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu powiadamiania 

mnie sms, e-mail, ePUAP o terminach płatności (zapłaty) i zaległościach w/w należności. 

Poinformowano mnie, że: 

• przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, 

• brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych 

w ustawowym terminie, 

• podanie numeru telefonu, adresu e-mail, skrytki ePUAP jest dobrowolne, mam prawo dostępu do 

treści tych danych i ich poprawiania oraz żądać ich usunięcia. 

                                                                                              

                                                                                        ……………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić                                                                                         (data i czytelny podpis) 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska z siedzibą przy 

ul. ks. Antoniego Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania informacji na 

temat przetwarzania Pani/ Pana danych można skontaktować się z inspektorem: na adres 

email: iod@debnicakaszubska.eu, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o należnościach i zaległościach.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem ogólnym”. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ma Pani/Pan prawo do:  

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

• prawo wniesienia sprzeciwu,  

• przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 

ust 1 rozporządzenia ogólnego /gdy przetwarzanie jest zautomatyzowane/,  

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzula informacyjną i wyrażam zgodę na kontakt 

w określonym zakresie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 

o przysługującym mi prawie wycofania zgody w każdym momencie w drodze oświadczenia, o prawie 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, zgodzie na ich przetwarzanie, jak również 

o fakcie, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

 

……………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 


