
Sławno, dnia ................................... 
 
………………………………………………..... 
(imię i nazwisko) 
 
...................................................... 
(adres) 
 
....................................................... 
(kod pocztowy, miejscowość) 
 
....................................................... 
(nr telefonu) 
 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się z art. 37 pkt. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.             
o finansach publicznych (Dz.U.  z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i o tym, że 
w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy wszczętej na mój wniosek                    
z dnia ............................................... o zwrot  podatku  akcyzowego  zawartego               
w  cenie  oleju  napędowego  wykorzystywanego  do produkcji rolnej na 2019 rok 
.................  luty/sierpień zostanę podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno www.bip.ugslawno.pl 
 

 

 

 

Pouczenie  

Zwrot  podatku  akcyzowego  dokonywany  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  marca  2006r.       o 

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej jest  programem pomocowym, zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa 

w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 -2013  (Dz.Urz.UE  C  319  z  27 grudnia 2006r. ) oraz 

Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji  

wspólnotowych  przepisów  ramowych  dotyczących  opodatkowania produktów energetycznych i 

energii elektrycznej (Dz.Urz. WE 283 z 31 października 2003r.). Pomoc tą ujmuje się jako program 

pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o nr NN 40/2006. Czyli zwrot podatku akcyzowego 

stanowi pomoc publiczną.     

 

                                   …………………………………………… 

                                                                                                                     (podpis)  

 

* niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, tel. 44 755-18-50, e-mail: 
sekretariat@ugslawno.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych poprzez adres e-mail: iod@ugslawno.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie 
Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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)  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych 
mogą być: 
 podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w 

pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z 
przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 
 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, gdy przetwarzanie 

danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa 
rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 

 


