
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z 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 przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – dalej RODO, informuję, że: 

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, Plac Trzech Krzyży 3/5. 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych 
prowadzonych przez organ rejestrujący Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt 
Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie Gminy, adres 32-724  Lipnica Murowana 44,  
tel. 14 634 85 50, e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl, strona internetowa: www.lipnicamurowana.pl, 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mpit.gov.pl. 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Lipnica Murowana można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lipnicamurowana.pl 

3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będę w celu dokonania wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie art. 6 ust. lit c RODO, ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie 
informacji dla przedsiębiorcy (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), wyłącznie 
w celach wyraźnie w nich wskazanych. 

4. W celu dokonania wpisu do CEIDG Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do 
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ponadto dane mogą być udostępniane 
podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

6. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w ustawie o centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy dla danych 
przetwarzanych w formie elektronicznej oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) dla danych przetwarzanych w formie papierowej. 

7. Posiada Pan/i prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO, 
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO, 
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO. 

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących naruszałoby przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rejestracji danych dotyczących 
prowadzonej działalności gospodarczej. 


