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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
dot. przetwarzania w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii, mający siedzibę w Warszawie (00-507) przy Placu Trzech Krzyży 3/5 – który 
odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem 
adresu email iod@mc.gov.pl, formularza kontaktowego pod adresem 
kancelaria.mpit@mpit.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych 
prowadzonych przez organ rejestrujący Administratorem danych jest Wójt Gminy Wyryki 
z siedzibą Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki, e-mail: sekretariat@wyryki.eu. 

2. Administrator – Minister Przedsiębiorczości i Technologii 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. Administrator – Wójt Gminy Wyryki wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcat.pl 
oraz pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie 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. 

4. W celu dokonania wpisu do CEIDG Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra ani przez Wójta Gminy Wyryki 
do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane z CEIDG po upływie 10 lat od dnia wykreślenia 
przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy. Dane osobowe osób fizycznych 
składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej 
będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy. Dane 
osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich 
publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania. Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie 
powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie 
zasady ich publikowania w CEIDG. 

8. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 
RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości rejestracji danych dot. działalności gospodarczej. 
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