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WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

I. NAZWA WNIOSKODAWCY 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

II. SIEDZIBA LUB ADRES WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI  

(siedziba − w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, 

adres wykonywania działalności − w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą) 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

III. NUMER INDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

(jeżeli został nadany) 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

IV. NUMER WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

(jeżeli wnioskodawca podlega wpisowi do tego rejestru) 

........................................................................ 

........................................................................ 

*) Osoba do której należą dane osobowe, oświadcza, iż zapoznała się z informacją dotyczącą ich przetwarzania   

 

V. PROSZĘ O WYDANIE CERTYFIKATU W ZAKRESIE **) 

□ stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierające fluorowane 

gazy cieplarniane 

                □ instalacja □ naprawa, konserwacja lub serwisowanie □ likwidacja 

 

□ stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające fluorowane gazy cieplarniane 

                □ instalacja □ naprawa, konserwacja lub serwisowanie □ likwidacja 
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VI. OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że jako przedsiębiorca będę wykonywać czynności zgodnie z zakresem 

certyfikatu dla przedsiębiorców określonym w punkcie V wniosku. 

 

VII. DANE KONTAKTOWE 

Numer telefonu………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………….. 

…………….……., dnia ……….…… 

 ……………………………………… 

                       (podpis)  

Objaśnienie:  

**) Zaznaczyć zakres prowadzonej działalności na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych 

gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z późn. zm.). 

 
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). Dotyczy osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą*)   

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. 30 

ust. 1 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.  


