F-6/WP (8)
Załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010r. (poz. 810)

Data wpływu

Adnotacje organu podatkowego

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
..........................................................................................................................................................................................................
2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*):
 działalność w rolnictwie
 działalność w rybołówstwie

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie
Lp.

Dzień udzielenia
pomocy1)

Podstawa
prawna2)

Wartość
pomocy3)

Forma
pomocy4)

Przeznaczenie
pomocy5)

1
2
3
4
5
Objaśnienia:
1)
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
2)
Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy.
3)
Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie
4)
Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub umorzenie z
podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne.
5)
Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym
lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:
....................................................................
(imię i nazwisko)

*)

.................................................................................
(data i podpis)

Niepotrzebne skreślić.

www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.10.2020r.

F-6/WP (8)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza
Strzegomia z siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia podania o (właściwe podkreślić):
- odroczenie terminu płatności podatku,
- rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 67a § 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja
podatkowa, art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
oraz art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP (dotyczy
przedsiębiorców) jest obligatoryjne do rozpatrzenia podania o (właściwe podkreślić):
- odroczenie terminu płatności podatku,
- rozłożenie zapłaty podatku na raty,
- odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Nie podanie ww. danych skutkować będzie brakiem realizacji podania.
8. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
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