Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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.
1. Administratorem danych osobowych jest O4b Sp. z o. o. z siedzibą ul. Graniczna 4/9 lok. 10,
20 – 010 Lublin, NIP 9462644937, REGON061587733, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w
Lublinie z/s w Świdniku pod nr 0000473195, kapitał zakładowy 20 000 zł (opłacony w całości),
2. Dane osobowe pozyskiwane są w związku z prowadzeniem portalu www.przyjaznedeklaracje.pl
3. Administrator przetwarzać będzie Państwa adres IP.
4. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 pkt 1 b 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną lub wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą).
5. Umowa zostaje zawarta przez akceptacje komunikatu i kliknięcie przycisku przejdź do serwisu
lub poprzez jego wyłączenie przyciskiem „X”.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, a ich celem jest skorzytanie z
funkcjonalności portalu www.przyjazne-deklaracje.pl w celu złożenia właściwiej deklaracji
podatkowej lub informacji podatkowej za pośrednictwem środków elektronicznego przekazu.
7. Przesłanie deklaracji na elektroniczną skrzyknę podawczą właściwej jednostki samorządu
terytorialnego powoduje, iż podane dane osobowe przetwarzane będą przez tę jednostkę.
8. W wypadku przetwarzania przez O4b Sp. z o.o. danych osobowych na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania osobie, której dane są przetwarzane przysługują te same prawa w
stosunku do podmiotu przetwarzającego, z zastrzeżeniem, iż administratorem danych jest
inny podmiot, który zobowiązany jest do poinformowania osoby, której dane są przetwarzane
o możliwości powierzenia przetwarzania danych, celu oraz sposobie ich przetwarzania.
9. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Administratora, a także przysługujących uprawnień, należy składać za pośrednictwem adresu
wsparcie@przyjazne-deklaracje.pl
10. Dane osobowe wprowadzone na portalu www.przyjane-deklaracje.pl przetwarzane są w celu:
a. realizacji obowiązku umownego leżącego po stronie administratora
oraz
b. realizacji leżących na osobie, której dane są przetwarzane obowiązków podatkowych
w związku z zaistnieniem określonego zdarzenia wskazanego w odrębnych
przepisach w tym do obliczenia odpowiedniej kwoty należnego podatku we
wskazanym roku podatkowym
c. wygenerowania:
i. właściwego formularza deklaracji:
1. na podatek od środków transportowych
2. na podatek od nieruchomości;
3. na podatek leśny;
4. na podatek rolny;
5. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
ii. informacji na:
1. podatek od nieruchomości
2. na podatek leśny

3. na podatek rolny
w oparciu o wzory deklaracji i informacji podatkowej przedstawione przez
Ministerstwo Finansów lub właściwe terytorialnie jednostki samorządu, a następnie
przesłania wygenerowanego pliku na wskazany adres e-mail podatnika, skrzynkę
podawczą odpowiedniego urzędu, za pomocą portalu ePUAP.
11.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
do technicznego przesłania deklaracji na właściwą elektroniczną skrzyknę podawczą.
12.
W związku z przetwarzaniem danych osobowychosobie, której dane są przetwarzane
przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
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;
d) 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;
e)
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;
f)
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.
13.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
14.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
15.
Skorzystanie z portalu oraz podanie danych jest dobrowolne.
16.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

