Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Ekonomicznym
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest
Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu Miejskiego- ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres do kontaktu: e-mail:
iod@um.stargard.pl; lub adres wskazany powyżej.
3) Dane będą przetwarzane w celu:
- Wydania decyzji w sprawie podatku od: nieruchomości / rolnego / leśnego / środków
transportowych ( ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- Wydania decyzji/postanowienia w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dot.
podatku od: nieruchomości / rolnego / leśnego/ środków transportowych/ spadków i
darowizn/ karty podatkowej/ czynności cywilno-prawnych (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego,
- Wydania decyzji w sprawie zwrotu lub nadpłaty w opłacie skarbowej (ustawa z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28
września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
- Wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej,
4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane: Organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych,
w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. (do momentu
zakończenia sprawy a następnie przez okres 10 lat do celów archiwalnych).
6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania,
prawo ograniczenia przetwarzania oraz w szczególnych przypadkach prawo do sprzeciwu.
7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
8) Podanie danych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa.

