
KLAUZULA INFORMACYJNA – refundacja podatku VAT

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust.  2, art.  14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  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) – RODO ( Dfz.U. UE L119,s.1)informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

2)  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych  -  Panią  Agnieszkę  Duch,  z  którym  można
skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem  a.duch@mgops.prabuty.pl lub pisemnie na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c,e , tj. przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji  przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w
związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz. U. poz 2687) oraz przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.

4)  Pana  dane  osobowe przetwarzane będą  w celu  ustalenia  prawa do  refundacji  kwoty  odpowiadającej
podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1
stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwanej „refundacją podatku
VAT ”, ustalenia wysokości podatku VAT i jego wypłacenia.

5) Wnioskowanie o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczenie paliw gazowych jest dobrowolne, tym
samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku
ubiegania się o refundację podatku VAT. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu łącznie z  okresem
archiwizacji określonym w instrukcji kancelaryjnej tut. MGOPS;

7) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być min.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący
dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w
pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z
Administratorem. 

8)  Administrator  danych  nie  ma  zamiaru  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej;

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich
sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak realizacji celu;

11) W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

12)  Administrator  danych  może  pozyskiwać  dane  od  innych  podmiotów  obowiązanych  do  udzielenia
informacji na wniosek tut. Organu.
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Data i podpis wnioskodawcy


