Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie e-Podatki
INFORMUJĘ, ŻE:
1. Administratorem danych, na przetwarzanie których wyraził/a Pan/Pani zgodę
jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, mający siedzibę w Rawie Mazowieckiej
przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 5. Z administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres email um@rawamazowiecka.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez email iod@miastorawa.pl, pisemnie na adres
siedziby administratora lub pod numerem telefonu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
46 8142180.
3. Celem zbierania danych jest: stworzenie bezpiecznego i w pełni zgodnego
z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług przez Urząd
Miasta Rawa Mazowiecka dla osób fizycznych i prawnych, zasadnicze skrócenie czasu
oraz obniżenie kosztów udostępniania zasobów informacyjnych, a także umożliwienie
bezpiecznego regulowania zobowiązań podatkowych online w systemie e-Podatki.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
- usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych,
- prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych
osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z
usługi e-Podatki. W przypadku niepodania danych dostęp do usługi nie będzie
możliwy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji na
Pana/Pani rzecz usługi e-Podatki. W przypadku cofnięcia przez Pana/Panią zgody
na przetwarzanie danych w systemie e-Podatki, dane osobowe zostaną usunięte
z systemu zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu e-Podatki.

