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KÓrniK Urząd Miasta i Gminy Kórnik
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 1 | 62 035 KÓRNIK | TEŁ. 61 8 170 411 | FAX61 8 170 475 | KORNIK(jj>KORNIK.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
(zwanego dalej RODO) informuje Pana/Panią, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik, Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO: w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. 
Posiada Pan/Pani w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem 
abi@umi g .kornik, pl.
W celu zapoznania się z całym obowiązkiem informacyjnym proszę odwiedzić naszą stronę: https://bip.kornik.pl/kornikm 
/bip/ochrona-danych-osobowych.html.
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Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 
r, poz. 782, ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących informacji:

1. Czy Państwa JST obecnie lub w latach 2019-2020 posiada lub posiadała zawartą umowę najmu lub 
dzierżawy basenu/pływalni/aąaparku ze spółką jako najemcą/dzierżawcą?

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, uprzejmie proszę o przesłanie skanu takiej 
umowy/umów.

3. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, uprzejmie proszę o informację, czy z obiektu 
korzystają w ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie szkół Państwa JST?

Informacja nie ma charakteru informacji przetworzonej, dlatego też nie jest konieczne uzasadnienie wniosku 
lub pobieranie od niego opłat.

Powyższe informacje proszę o przesłanie na adres mailowy:

Z poważaniem,
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Website: http.Z/www.ey.com

EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k.
ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, Poland

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w Dziale III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm., dalej: „Ordynacja Podatkowa") dodany został 
nowy Rozdział lla - Informacje o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules
- MDR), stanowigcy implementację Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. oraz 
wprowadzajgcy dodatkowe obowigzki nie wynikajgce z Dyrektywy. 1/1/ przypadku spełnienia 
ustawowych przesłanek i uznania, iż w toku realizacji zlecenia przez EY doszło do opracowania, 
oferowania, udostępniania, wdrażania lub zarzgdzania wdrażaniem uzgodnienia albo pomocy, 
wsparcia lub porad dotyczgcych opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, 
udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia, EY może być 
zobowigzany przekazać Państwu lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje / 
zawiadomienia, o których mowa w Rozdziale lla Ordynacji Podatkowej. Obowigzki 
informacyjne mogg dotyczyć również Państwa / korzystajgcych oraz innych podmiotów i osób, 
także w przypadkach, gdy podmioty te nie posiadajg miejsca zamieszkania, siedziby ani 
zarzgdu na terytorium Polski.

With effectfrom 1 January 2019, Title III ofthe Tax Codę of 29 August 1997 (JL 2018, Item 800, 
with amendments; hereinafter: "the Tax Codę") has been supplemented with new Chapter lla
- Mandatory Disclosure Rules (MDR), being an implementation ofCouncil Directive (EU) 
2018/822 of 25 May 2018, and introducing other obligations not covered by the Directive. If 
the statutory conditions are met and it is concluded thot EY's project involved designing, 
offering, making available, implementing or managing the implementation ofan arrangement 
or assistance, support or advice concerning the design, marketing, organising, making 
available for implementation or supervising the implementation ofan arrangement, EY may 
be reguired to provide You or the Director ofthe National Tax Administration Office with 
information / notifications referred to in Chapter lla ofthe Tax Codę. The reporting 
obligations may also concern You /beneficiaries, and other entities and persons, also in cases 
where such entities do not have their place of residence, registered office or place of 
management on the territory of Poland.

Odwiedź nasze strony: http://www.ey.com/pl
Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli 
czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub 
pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy że 
wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. 
Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę 
wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Dziękujemy. EY Polska.

Visit us on the Web at http://www.ey.com/poland
Notę: The information contained in this message may be privileged and confidential and 
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protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient, or an 
employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are 
hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is 
strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender 
immediately by replying to the message and deleting it from your Computer. Thank you. 
EY Poland.
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