
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych –  
dla składaj ących wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalno ści 

Gospodarczej (CEIDG), ich prokurentów i pełnomocnik ów 

ADMINISTRATOR  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
1. Minister Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, nr tel. 48 

222 500 123, adres e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, prowadzący w systemie 

teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG); 
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, nr tel.: 
48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl, w zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ gminy. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH 

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez: 
1. e-mail: iod@mrit.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora – Ministra Rozwoju i 

Technologii; 
2. e-mail: iod@nowadeba.pl lub  pisemnie na adres Administratora – Burmistrza Miasta 

i Gminy Nowa Dęba. 

CELE I PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH  

1. Podstawę prawną dla przetwarzania danych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 
1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  
w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi), w związku z ustawą  
z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przekształcenia wniosku na 
postać dokumentu elektronicznego i przesłania do CEIDG. Po zrealizowaniu celu, do 
jakiego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów. 

3. Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem CEIDG informacje dotyczące 
swoich pełnomocników i prokurentów. To On decyduje o celach i sposobach 
przetwarzania danych tych osób. 

ODBIORCY DANYCH 
OSOBOWYCH  

W celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do 
CEIDG, Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto mogą być udostępniane zgodnie  
z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, jeśli stanowi to obowiązek Administratora. 
Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Administratorzy zawarli umowy 
lub porozumienia na: korzystanie z systemów informatycznych w zakresie 
przechowywania i przekazywania danych, usługę niszczenia dokumentacji papierowej  
po okresie jej archiwizacji, usługę obsługi prawnej a także operator pocztowy, w związku  
z dostarczaniem korespondencji  w formie tradycyjnej. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji zgodnie z ustawą  
z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Archiwizacji dokonują odpowiednio minister  
i organ gminy. Przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się. 
Zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy – dane osobowe przedsiębiorców są usuwane po upływie 
10 lat od  dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG. 
Zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy – dane osób fizycznych składających wniosek do CEIDG 
z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat 
od dnia złożenia wniosku. 
Zgodnie z art. 39 ust. 8 ust. Ustawy – dane osobowe prokurentów i pełnomocników będą 
przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
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b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych - w przypadku, gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, 
gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu. 
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy, łącznie 
spełnione są następujące przesłanki: 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi 
lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, 
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/i 
zobowiązana/y do ich podania.  
Konsekwencją niepodania danych będzie niezwłoczne wskazanie wnioskodawcy 
uchybienia przez organ oraz wezwanie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku  
w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

INNE Nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


