
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁĄDAJĄCYCH WNIOSKI DO CEIDG 

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, informujemy że: 

Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim 

sposobem, jest:  

 

1. Minister Rozwoju 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”.  

 

2. Wójt Gminy Puck,  w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych 
przez organ gminy (Referat Budownictwa i Gospodarki Gruntami), którego dane kontaktowe są następujące: 

 adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck  

 nr telefonu (58) 673-20-96 

 adres e-mail: ugpuck@onet.pl 

 
Inspektor danych osobowych 
1. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Ministra Rozwoju można się skontaktować poprzez adres email: 

iod@mr.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym 

inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

Cel przetwarzania: 
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do 
CEIDG. 

Podstawa przetwarzania danych: 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.  
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.  
 
Okres przechowywania danych: 
Wniosek oraz dokumentacja z nim związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia zgodnie z ww. 
ustawą.  
 
Odbiorcy danych: 
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 (CEIDG). Odbiorcami danych są również 
podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania). 
 
Prawa osób: 
Ma  Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 
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