
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  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. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów  

z siedzibą w Adamowie, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 5, 21-412 Adamów, adamow@adamow.pl. 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@adamow.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze zwrotem podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 

pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa -  ustawy z dnia 10 marca 

2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

………………………..…………….……… 
                                  (data i czytelny podpis) 
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Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

 

Dane wnioskodawcy:………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem producentem rolnym. 

Forma prawna beneficjenta pomocy:  

□ osoba fizyczna  

□ osoba prawna  

□ inna (wskazać rodzaj/nazwę) 

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

Wielkość beneficjenta pomocy: 

□ mikroprzedsiębiorca (do 10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, całkowity bilans roczny do 2 mln euro) 

□ mały przedsiębiorca (do 50 zatrudnionych osób, roczny obrót do 10 mln euro, całkowity bilans roczny do 10 mln euro) 

□ średni przedsiębiorca (do 250 zatrudnionych osób, roczny obrót do 50 mln euro, całkowity  bilans  roczny do 43 mln euro) 

Klasy PKD 

Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

 01.11 - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyjątkiem ryżu; 

 01.13 - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych; 

 01.16 - Uprawa roślin włóknistych; 

 01.19 - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

Uprawy roślin wieloletnich  

 01.24 - Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych; 

 01.25 - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów; 

 01.26 - Uprawa drzew oleistych; 

 01.27 - Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów; 

 01.29 - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 
 
Chów i hodowla zwierząt 

 01.41 - Chów i hodowla bydła mlecznego; 

 01.42 - Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów;  

 01.43 - Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; 

 01.45 - Chów i hodowla owiec i kóz; 

 01.46 - Chów i hodowla świń; 

 01.47 - Chów i hodowla drobiu; 

 01.49 - Chów i hodowla pozostałych zwierząt; 

 01.50 - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana). 

 Inne (podać klasę i nazwę)………………………………………………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………….. 
                                     (data i czytelny podpis) 

 

 


