
 

PODZIEL SIĘ PODATKIEM  

– INFORMACJA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRUMIENIU 

 

 

Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego 

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

 

Imię i Nazwisko mieszkańca Gminy Strumień 

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

 

Numer KRS 

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

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do stworzenia bazy podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa do przekazania 1,5 % podatku. 

 

     ..........................................                        .......................................................... 

             data                                                                                Podpis 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
stworzenia bazy podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa do przekazania 1,5 % podatku zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 (RODO)). 

 

 

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

Data        Podpis 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu ul. Rynek  4, 43-246 Strumień, tel. 33/ 85 

70 142; 

 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142; 

 

3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do stworzenia bazy podmiotów uprawnionych do 

skorzystania z prawa do przekazania 1,5 % podatku., na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

i wymogów przechowywania dokumentów; 

 

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

 

 

 

 

 

 

 


