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WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PERSONELU 

…………………………………………………………………… 
(nazwa i adres jednostki certyfikującej personel) 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2158) wnioskuję o wydanie certyfikatu dla personelu w zakresie 

określonym w załączonym dokumencie, potwierdzającym złożenie egzaminu z wynikiem 

pozytywnym. 

1. Dane wnioskodawcy:
*) Osoba do której należą dane osobowe, oświadcza, iż zapoznała się z informacją dotyczącą ich przetwarzania  

1) imię i nazwisko ………………………………………………………………………..

2) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

..........................………………………………………………………………………….... 

3) adres …………………………..………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy 

……………………., dnia ……………………….. 
(miejscowość)                             (data) 

2. Załączniki:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo przeciwko środowisku; 

2) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający

zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel**); 

3) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu

i wydanie certyfikatu dla personelu. 

Objaśnienie: 

**) Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z 

wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu albo dokument 

……………………….. 
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potwierdzający złożenie egzaminu dodatkowego z wynikiem pozytywnym oraz określający 

zakres złożonego egzaminu dodatkowego. 

Obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). *)   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą
w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,

2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony
Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wydanie certyfikatu, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o
niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty przewidziane przepisami
powszechnie obowiązującego prawa oraz pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wniosku z
uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem realizacji
wniosku.
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