
  
  
  
  
Nazwisko, imię ...........................................           Alwernia, dnia ………………  
.....................................................................  
Adres ........................................................... 
 .....................................................................  
Telefon ........................................................  

PESEL    

NIP*  - - -   
  
•  Nr NIP tylko w przypadku Podatników prowadzących  działalność gospodarczą  

            

  

      BURMISTRZ GMINY ALWERNIA  

REFERAT  PODATKÓW  

I OPŁAT LOKALNYCH  

URZĄD MIEJSKI W ALWERNI  

ul. Gęsikowskiego 7  
32-566 Alwernia  

  
  
  

WNIOSEK   

o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan  zaległości 
  

  

  
Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan  zaległości .  

Powyższe zaświadczenie jest niezbędne celem przedłożenia...................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................  

                 
  
  

          
                           

............................................................  
              ( podpis wnioskodawcy )  

  

  



  

  

  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ( Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO ), informuje się, że:  

  

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa 

Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15 w. 206.   

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Beata Kucharczyk, iod@alwernia.pl, tel. 12 283 11 15  wew. 202.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) w celu - wydania zaświadczenia na 

podstawie danych posiadanych w ewidencji podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.– Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.  
900 z późn. zm.).    

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację                i 

kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt ( 5 lat ).  

6. Pani/Pan mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.  

7. Pani/Pan mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 

osobowych naruszałoby przepisy RODO.  

8. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. Niepodanie lub podanie niepełnych danych 

osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

  

  

  

  

  

  


