
….................................................................................. Mysłowice, dn...................................
Imię i nazwisko

….................................................................................

Pesel

….................................................................................

Adres

….................................................................................

Adres do korespondencji ( wypełnić, jeżeli adres do

korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)

…................................................................................

Adres nieruchomości zgłaszanej do opodatkowania

Prezydent Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

WNIOSEK
o zmianę decyzji ostatecznej

Na podstawie art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity –
Dz. U. z 2018 r., poz. 800)

wnoszę o zmianę
decyzji ostatecznej w sprawie …...........................................................................................................
…............................................................................................................................................................
z dnia …..................... nr …...................................................................................................................
wydanej przez …................................................................ doręczonej w dniu …................................

Uzasadnienie
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Załączniki:
1......................
2......................

…....................................................
Podpis

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 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 - Prezydent Miasta Mysłowice jako administrator danych osobowych informuje, że
pozyskiwane dane mają na celu realizację obowiązków Prezydenta Miasta Mysłowice jako organu podatkowego wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e w/w Rozporządzenia. Dane przechowywane będą w Urzędzie Miasta Mysłowice (dane kontaktowe: ul. Powstańców 1) przez okres
10 lat  -  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 18 stycznia 2011r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie
organizacji  i  zakresu  działania  archiwów  zakładowych.  Podatnik  ma  prawo do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych osobowych,  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych  (inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice  jest  Pan  Marcin  Patałąg  adres  email:
m.patalag@um.myslowice.pl telefon: +48 32 31 71 245). Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli  sądzi, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza w/w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. Dane objęte są tajemnicą skarbową, a ich udostępnianie może nastąpić w trybie i na zasadach
określonych w art. 293 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.


