nr zbioru: 7
data wpisania zbioru: 01.10.2015
data ostatniej modyfikacji zbioru: 13.03.2017
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
7.1.1 opłata śmieciowa (deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
7.1.2 tytuły wykonawcze
7.1.3 ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
7.1.4 podatek transportowy (deklaracja na podatek od środków transportowych)
7.1.5 podatek osoby fizyczne (informacja do wymiaru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego)
7.1.6 podatek osoby prawne (deklaracja na podatek leśny, deklaracja na podatek rolny,
deklaracja na podatek od nieruchomości)
7.1.7 dowody księgowe
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Ożarowice
Regon: 276258954
Miejscowość: Ożarowice
Ulica: Dworcowa
Województwo: śląskie
Gmina: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
nr budynku: 15
Powiat: tarnogórski
Poczta: Ożarowice
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: n/d
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie
danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych): umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługowa Agencja
Komputerowa, ul. 1-go Maja 140, Strzyżowice
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
5.1 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016.716
t.j.)
5.2 ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2016.617 t.j.)
5.3 ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2016.374 t.j.)

5.4 ustawa z dnia 29 października 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017.201 t.j.)
5.5 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. 2016.250 t.j.)
5.6 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.
U. z 2016.599 t.j.)
5.7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
2016.23 t.j.)
5.8 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j.)
5.9 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016.1047 t.j.)
5.10 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 t.j.)
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych będących podatnikami
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona
imiona rodziców
data urodzenia
numer PESEL
adres zamieszkania lub pobytu
NIP
seria i numer dowodu osobistego
numer telefonu
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa
trzeciego:

