…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Prezydent Miasta Gdańska
Burmistrz
Miasta
Urząd
Miejski
w Łuków
Gdańsku

………………………………………………………….
(PESEL)

ul. J. Piłsudskiego
Wydział
Budżetu17
Miasta i Podatków
21-400 Łuków
Ul.
Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk
Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie
zaległości:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- łącznego zobowiązania pieniężnego,
- podatku od środków transportowych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr telefonu

Adres e-mail

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem adresu e-mail w sprawach zbliżającego się terminu
płatności lub w sprawie zaległości w zaznaczonych powyżej podatkach i opłatach.
przyjmuję do wiadomości, że:
zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:
- przekazywanie informacji w powyższej formie nie jest obowiązkiem Burmistrza Miasta Łuków,
-brak otrzymania powyższej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności w terminach
ustawowych,
- zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną, która znajduje się na odwrocie niniejszego formularza.

…………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)
Niniejszą zgodę można:




złożyć osobiście w:
Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Piłsudskiego 17, Łuków, pokój nr 19 ( parter)
przesłać listownie na adres siedziby Urzędu- Urząd Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.
25 797 66 15- Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych,
25 797 66 39- Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1294) - § 2
1. Wierzyciel może podejmować działania informacyjne, w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej
jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony.
2. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.
3. Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela, jeżeli istnieją warunki techniczne do ich
ewidencjonowania w takim systemie, albo w postaci papierowej.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 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) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza
Łukowa p. Piotra Płudowskiego
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Radosław Toporowicz,
adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
3) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej postawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679,
- realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym
oprogramowanie elektroniczne do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym organom państwowym i
publicznym, bankom.
5) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez
klienta danych osobowych Urząd Miasta Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi.

