
1 Nazwa zbioru danych OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSKI O PRZEPROWADZENIE 
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU OCENY 
ZDOLNOŚCI DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 
POSZUKIWANIA I ROZPOZNAWANIA ZŁÓŻ 
WĘGLOWODORÓW ORAZ WYDOBYWANIA 
WĘGLOWODORÓW ZE ZŁÓŻ 

2 Administrator danych osobowych Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

REGON: 001064858 

3 Przedstawiciel administratora 
danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy odo 

Nie dotyczy 

4 Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru 
na podstawie art. 31 ustawy odo 

Nie powierzono przetwarzania danych 

5 Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych 

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: 

 Art. 49a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego. 

6 Cel przetwarzania danych Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na 
celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do 
prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i 
rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania 
węglowodorów ze złóż. 

7 Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze 

Dane osób zarządzających działalnością wnioskodawcy 

8 Zakres danych przetwarzanych 
w zbiorze 

 imię i nazwisko 

 pesel 

 stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej 

 obywatelstwo 

 data i miejsce urodzenia 

 imiona rodziców 

 adres zamieszkania 

 rodzaj i numer dokumentu tożsamości 

 informacja o osobach zarządzających działalnością 
wnioskodawcy skazanych za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia lub umyślne przestępstwo skarbowe 

9 Sposób zbierania danych Od osoby, której one dotyczą 

10 Sposób udostępniania danych Dane mogą być udostępniane: 

 Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej  

 Komisji Nadzoru Finansowego 

 Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 



 Szefowi Agencji Wywiadu 

11 Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazywane 

Nie dotyczy 

12 Informacja dotycząca 
ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

13 Historia zmian  

 Data zmiany 29.05.2017 r. 

Rodzaj zmiany Aktualizacja 

Zakres zmiany Nazwa zbioru danych 

 


