Data ..........................r.
Imię i nazwisko: ................................................
Adres: ...............................................................
..........................................................................
Tel. kontaktowy: ................................................

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące doręczania pism
za pomocą platformy ePUAP
Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji podatkowej, w szczególności pism, do których
doręczenia stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w formie dokumentu
elektronicznego za pomocą platformy ePUAP.
Proszę o doręczanie pism na poniższy adres elektroniczny powiązany z platformą ePUAP:
...............................................................

............................................
(podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie:
Aby odebrać pismo przesłane przez Wójta Gminy Izabelin za pośrednictwem platformy ePUAP, wnioskodawca musi podpisać
urzędowe poświadczenia odbioru, tj. złożyć na nim kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis złożony przy pomocy
profilu zaufanego.
Podstawa prawna:
Ustawa Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2020 r., poz.1325 ze zm.). Do doręczania stosuje się przepisy
art. 144a i art. 146. Doręczenie następuje zgodnie z art.152, zgodnie z którym w przypadku doręczenia pisma za pomocą
środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym
mowa w art.152a §1pkt 3. W art.152a §1 zostało wskazane, że w celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego
organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:
1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia
doręczenia pisma;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem
elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego oraz informację o wymogu podpisania urzędowego
poświadczenia odbioru w określony sposób.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Izabelin, jako
Administratora tych danych, w celu uzyskania przez organ podatkowy zgody podatnika na
doręczanie korespondencji podatkowej w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.
1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

............................................
(podpis składającego oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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
„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
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Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest Wójt
Gminy
Izabelin
z
siedzibą
w
Izabelinie
C,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.
Jeśli
ma
Pani/Pan
pytania
dotyczące
sposobu
i
zakresu
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych
w zakresie działania Wójta Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu mailowego iod@izabelin.pl.
Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Izabelin - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Izabelin;
o realizacji umów;
o w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Izabelin przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Izabelin.
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przechowywane
przez
okres
niezbędny
do
realizacji
celów
określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
o prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
o prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
o prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
o prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody
wyrażonej przez tą osobę,
▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
o prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
▪ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6
ust.
1
lit
a
RODO),
przysługuje
Pani/Panu
prawo
do
cofnięcia
tej
zgody
w
dowolnym
momencie.
Cofnięcie
to
nie
ma
wpływu
na
zgodność
przetwarzania,
którego
dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Izabelin Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane osobowe nie są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

......................................................
(data i podpis składającego oświadczenie)

