
WYPEŁNIAĆ TYLKO POLA JASNE NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Nazwa wniosku:

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub
przyszłych zobowiązań podatkowych 

Potwierdzenie wpływu

Organ, do którego składany jest wniosek:

Wójt Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Imię i nazwisko 

Miejsce zamieszkania

Na podstawie art. 62 § 1, art. 76 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) wnoszę o 
przerachowanie nadpłaty

Z konta podatkowego nr W wysokości (zł)

Na poczet

 bieżących zobowiązań podatkowych 

 przyszłych zobowiązań podatkowych 

Na konto podatkowe nr Pana/Pani Miejsce zamieszkania

Ww. zobowiązali się między sobą uregulować kwotę nadpłaty poza organem podatkowym.

Miejscowość Data Podpis

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY WERBKOWICE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
• administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Werbkowice jest Wójt  Gminy Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach, Zamojska 1, 22-550

Werbkowice, tel. 846572080, e-mail: ug@werbkowice.pl.
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodo@werbkowice.pl lub pisemnie na adres administratora.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego na podstawie ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą inne strony postępowania podatkowego (jeżeli takie występują) oraz osoby lub podmioty umocowane w ustawie z

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w  przepisach ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900),
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:

◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o  których mowa w

art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:

◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej ……………………………………………………
(czytelny podpis)
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