SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KLECZEW
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest
1. Minister właściwy do spraw gospodarki z siedzibą w Warszawie (00507) pl. Trzech Krzyży 3/5 prowadzący w systemie
teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o
Działalności gospodarczej zwaną dalej „CEIDG“.
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach
prowadzonych przez organ gminy administratorem jest Gmina Kleczew
reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.

Dane kontaktowe
Administratora Danych
Osobowych (ADO)

Inspektor Ochrony
Danych

Z administratorem – Ministrem właściwym do spraw gospodarki można się
skontaktować poprzez:
• listownie na adres: pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
• e-mail: iod@mpit.gov.pl
Z administratorem – Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew można
skontaktować się poprzez:
• listownie na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
• e-mail: ugim@kleczew.pl,
telefonicznie: 63 2700 900
Administrator - Ministrem właściwym do spraw gospodarki wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez:
• listownie na adres: pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
• e-mail: iod@mpit.gov.pl

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Jest nim Dominika Socha. Możesz się z nią kontaktować w następujący
sposób:
• listownie na adres: pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
• e-mail: iod@kleczew.pl,
• telefonicznie: 63 2700 924
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Cele przetwarzania
Twoich danych
Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

•

przekazania wniosku na postać dokumentu elektronicznego i
przesłania go do CEIDG

Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy.

Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych

Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Źródło pochodzenia
danych osobowych

Twoje prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne
z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z
2011 r. Nr 14, poz. 67).
W celu przekształcenia wniosku na postać elektroniczną i przesłania do
CEIDG Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do CEIDG. Ponadto
dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o CEIDG i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes
prawny w otrzymaniu danych.
Pani/Pana dane do CEIDG wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który przekształca wniosek na postać dokumentu
elektronicznego i przesyła do CEIDG, potwierdza tożsamość składającego
wniosek oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,
- ministra właściwego do spraw gospodarki, który prowadzi w systemie
teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności
gospodarczej zwaną dalej „CEIDG”
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych,, prawo żądania
sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia
przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych
praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o CEIDG i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

