
Załącznik Nr 3 
 
 

Czernica,……………………………….. 
……………………………………………… 
(Nazwisko i imię) 
 
……………………………………………… 
(Adres) 
 

………………………………………………      Urząd Gminy w Czernicy 
(Adres) 
 
……………………………………………… 
(Pesel) 
 
……………………………………..………. 
(Telefon) 
 

Wniosek o zwrot nadpłaty 
 
 
 
Zwracam się z prośbą o zwrot nadpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości */podatku 
rolnego*/podatku od środków transportowych*/opłaty skarbowej */łącznego zobowiązania 
podatkowego*/ inne:................................................................................................................................ 
 
 
Kwota nadpłaty:  ……………….. 
 
 
• przekazem pocztowym */ 
 
• na rachunek bankowy */ 
 
 

                                

 
 
 
 

 
……………………………………………………………….. 

 (podpis) 
*/ niepotrzebne skreślić 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (dalej jako RODO). 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w powyższym wniosku jest Wójt Gminy Czernica, z siedzibą w Czernicy, przy ul. 

Kolejowej 3, 55-003 Czernica. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 
a) listownie: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica; 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: link dostępny na stronie www.bip.czernica.pl;  
c) telefonicznie: 71 726 57 00; 
d) poprzez adres e-mail: czernica@czernica.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną: iod@czernica.pl, 
telefonicznie: 603 402 385 lub też listownie na adres Urzędu Gminy Czernica umieszczając dopisek „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego, tj. realizacji wniosku o zwrot nadpłaty. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO z uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa, 
5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym prze Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora 

usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych 
przepisami prawa.   

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również realizacji obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

7. Podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. 
9. Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą ̨przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą ̨podlegały profilowaniu. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 


