
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY GMINY MIASTO SZCZECIN – URZĘDU MIASTA 

SZCZECIN DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 W POSTACI DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ– WNIOSEK CEIDG-1 DO CENTRALNEJ 

EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 

Administrator danych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych  
w dokumentacji papierowej jest Prezydent Miasta Szczecin z siedzibą w 
Szczecinie,  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Infolinia Urzędu: 91 42 45 000.  

Inspektor Ochrony 
Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/ Pan 
pytania dotyczące sposobu zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych   
w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ 
Panu 
uprawnień, może się Pani/ Pan  skontaktować się z IOD poprzez email: 
iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie  
w załatwianiu innych spraw. Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z Biurem Obsługi 
Interesantów, nr tel.: 91 42 45 000, email: boi@um.szczecin.pl. 

Cel przetwarzania 
danych 

Podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
- przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: 
- art. 2 ust. 1, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 Ustawa z dnia 6 marca 
2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy, 
- art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu 
i nr PESEL, jest niezbędne do zrealizowania sprawy. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, 
nie będziemy mogli zrealizować sprawy. W pozostałym zakresie (nr telefonu, adres 
e-mail) podanie danych jest dobrowolne, lecz znacząco ułatwiające kontakt  
z Panią/Panem*. 

Okres przechowywania 
danych 

Wnioski oraz dokumentacja z nim związana podlega archiwizacji przez okres 10 lat. 
Archiwizacji dokonują odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ 
gminy. 

Odbiorcy danych 

W celu przekształcenia wniosku na postać dokumentu elektronicznego i przesłania 
do CEIDG, Twoje dane osobowe będą przekazywane do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ponadto dane mogą być 
udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy służbom, 
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli 
wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 

Pani/Pana prawa 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 
1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO, 
2) prawo sprostowania danych – art. 16 RODO, 
3) prawo ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO, 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza RODO. 
 

 
Zgoda na przetwarzanie 

danych 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować 
się z Biurem Obsługi Interesantów.  

 


