WF - 12 - 1
Kalisz, dnia …………………..
nazwa pełna / imię i nazwisko

adres siedziby / miejsce zamieszkania

Prezydent Miasta Kalisza
Numer identyfikacji podatkowej podatnika *

Proszę o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej
w kwocie
wpisanej tytułem
ustanowionej celem zabezpieczenia zaległości podatkowych
w dniu
w księdze wieczystej Nr
w związku z wygaśnięciem zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem hipoteki przymusowej

Sposób doręczenia **
osobiście
na adres zamieszkania / siedziby

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych osobowych.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:
• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnieniednia
obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z Ddnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione
firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu
Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.
Przechowywanie danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu wydania zaświadczenia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

podpis
* Identyfikatorem podatkowym jest :
- numer PESEL - przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem Pesel nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
- numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu o którym mowa w art. 2
ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 705 z zm)
** Wybrać sposób doręczenia wstawiając znak X w odpowiednim kwadracie

Adnotacje Urzędu
L.p.

Zobowiązania podatkowe

1.
Podatek od nieruchomości

2.
Podatek rolny

3.
Podatek leśny

4.
Podatek od środków
transportowych
5.
Opłata
skarbowa
6.
Opłata za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

data

Wpłata
kwota

Uwagi

