
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

(przetwarzanie danych w związku ze złożeniem wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej – CEIDG-1 ) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (dalej: RODO), podaje 
się do wiadomości następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi 
reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi.  
Dane kontaktowe administratora: 
Urząd Gminy Białobrzegi 
37-114 Białobrzegi 4 
Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 
Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 
skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 
b) telefonicznie 17 224 03 52, 
c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 
 przyjęcia wniosku CEIDG i zarejestrowania go w wewnętrznym 

obiegu dokumentów 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 
 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (art.6, 
ust.1,  lit.c.) 

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, dane 
osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost 
określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego 
do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność 
udostępnienia danych osobowych. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  
żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była 
udzielona). 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa.  

INFORMACJA O 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU DECYZJI 

Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym nie będą profilowane. 

     


