Klauzula informacyjna – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
• Minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00-507) pl. Trzech
Krzyży 3/5 prowadzący w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i
Informację o Działalności gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”. Z administratorem –
Ministrem właściwym do spraw gospodarki można się skontaktować poprzez adres
email:
iod@mpit.gov.pl,
formularz
kontaktowy
pod
adresem:
www.mpit.gov.pl/strony/kontakt/, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
• W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
prowadzonych przez organ gminy Administratorem jest Gmina Knyszyn z siedzibą w
Knyszynie przy ulicy Rynek 39, 19-120 Knyszyn reprezentowana przez Burmistrza.
2. Administrator – Minister właściwy do spraw gospodarki wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mpit.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator – Burmistrz Knyszyna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może
się Pani / Pan skontaktować pod adresem email: iod@knyszyn.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorców w celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i
przesłania do CEIDG.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z
przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz
innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. Archiwizacji dokonują
odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ Gminy.
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na
podstawie art. 15 RODO oraz sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem
Gospodarczym.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Niepodanie danych
osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym realizację w/w wniosku.

