
Polityka prywatności SEP Oddział Gdańsk  

dotycząca postępowania kwalifikacyjnego w sprawie stwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru gr 1, 2 i 3) 

 z dnia 24 maja 2018 r. 

 

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi osób przystępujących            

do egzaminu kwalifikacyjnego sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru gr  1-elektroenergetycznej, 2-

cieplnej i 3-gazowej) oraz w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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 (określane jako „RODO”, „ORODO” lub „Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych), jak również Ustawą o ochronie danych osobowych uchwaloną w 

dn. 10 maja 2018 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, informujemy co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

Oddział Gdańsk, z siedzibą w Gdańsku; 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6. 

2. Podanie danych osobowych (za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail) na wniosku                

o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku Eksploatacji lub/i Dozoru grupy                                        

1-elektroenergetycznej, 2-cieplnej i/lub 3-gazowej, wymagane jest przepisami prawa 

krajowego: Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828 z 

późniejszymi zmianami oraz ustawy Prawo energetyczne z dn. 10 kwietnia 1997 r. Dz. U. 

1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmian. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości 

przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego. 

3. Informacja dotycząca adresu e-mail oraz numeru telefonu podawana jest wyłącznie w celu 

umożliwienia kontaktu w związku z przeprowadzonym egzaminem kwalifikacyjnym, przy 

czym zaznacza się, że ich podanie nie jest obowiązkowe. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przetrzymywane przez okres minimum 5 lat, licząc od dnia w którym 

świadectwo kwalifikacyjne traci okres ważności na jaki zostało wydane.  Po tym czasie 

wnioski w formie papierowej zostają komisyjnie zniszczone, zaś osoba zdająca egzamin ma 

prawo wnioskować o usunięcie danych również z komputerowej bazy danych zdających 

prowadzonej przez SEP Oddział Gdańsk. 

6. Posiadają Państwo również prawo do : 

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania, 

e) przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe), 

f) wycofania zgody. 

 



7. Podpunkty c, d i f punktu 6 nie mają zastosowania w przypadku danych osobowych 

wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                      

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. 2003 nr 89 poz. 

828 z późniejszymi zmianami i mogą mieć swoje zastosowanie jedynie w terminie podanym 

w punkcie 5. Zasada ta nie obejmuje danych kontaktowych (e-mail, telefon kontaktowy). 

8. Wycofanie zgody może nastąpić listownie na adres 80-850 Gdańsk, ul. Rajska 6, 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk lub wiadomością e-mail na adres 

sep@sep.gda.pl. 

9. Do przetwarzania Państwa danych będzie upoważnione jedynie Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich Oddział Gdańsk, przy czym zaznacza się, że dane nie będą udostępniane osobom 

trzecim, za wyjątkiem organów ścigania na ich prośbę (w toku postępowania 

administracyjnego/karnego/wyjaśniającego). 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                 

w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na 

mocy RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
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