PREZES GtOWNEGO URZ^DU MIAR

Warszawa, dnia 6 czerwca 2022 r.
DIR-WAPIP.0143.13.2022
Pan
Andrzej Remiszewski
Prezes
.

Stowarzyszenia Armatorow Jachtowych
ul. Przelom 10
80-642 Gdansk-Gorki Zach.

Szanowni

Panstwo,

nawi^zuj^c do pisma z dnia 23 maja 2022 r., ktore zostalo przekazane do Giownego Urz^du Miar w
dniu 25 maja 2022 r., w sprawie udost^pnienia informacji publicznej w zakresie zatwierdzeh typu
przyrz^dow do pomiaru pr^dkosci jednostek plywaj^cych, uprzejmie informuj?, ze zgodnie z
obowi^zuj^cymi przepisami, przyrz^dy przeznaczone do pomiarow pr^dkosci jednostek plywaj^cych
nie podlegaj^ prawnej kontroli metrologicznej tzn. nie podlegaj^ zatwierdzeniu typu ani legalizacji
pierwotnej (poj^cie „homologacji pierwotnej" nie wyst^puje w prawnej kontroli metrologicznej).
W zwi^zku z powyzszym Prezes Giownego Urz^du Miar nie wydal decyzji zatwierdzenia typu dla
zadnego przyrz^du przeznaczonego do pomiarow pr^dkosci jednostek ptywaj^cych oraz systemu
odcinkowego pomiaru pr^dkosci jednostek plywaj^cych.
Z informacji otrzymanych z Okr^gowego Urz^du Miar w Gdansku wynika, ze tamtejszy Urz^d wykonal
ekspertyz^ w zakresie okreslenia parametrow metrologicznych w celu stwierdzenia, czy przyrz^d o
nazwie fabrycznej Integra B , spelnia wymagania okreslone w § 21 pkt 2 lit. a rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagah, ktorym powinny odpowiadac przyrz^dy do
pomiaru pr^dkosci pojazdow w ruchu drogowym, oraz szczegotowego zakresu badan i sprawdzeh
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrz^dow pomiarowych (Dz. U . z 2014
r.poz. 281).
W przypadku ewentualnych pytah dotycz^cych w w . ekspertyzy, prosz^ o bezposredni kontakt z
Okr^gowym Urz^dem Miar w Gdansku, ul. Polanki 124, 80-308 Gdansk.

Z powazaniem,
dr Andrzej Kurkiewicz
z up. Prezesa
Giownego Urz^du Miar
/podpisano elektronicznie/

Gtowny Urz^d Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

tel.: 22 5819001
fax: 22 620 8411
e-mail: prezes@gum.gov.pl

gum.gov.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wnioskow o
udzielenie informacji publicznej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych, w zwi^zku
z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych) ( D z . Urz. U E L 119 z
04.05.2016 r. str. 1, zm. Dz. Urz. U E . L 2018 Nr 127, poz. 2), dalej R O D O , informuj?, ze:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Glownym Urz^dzie Miar
jest Prezes Giownego Urz^du Miar.

Kontakt z

Administratorem danych:

2.

o

tel.:(22) 581 93 99

o

e-mail: <ziim@gum.gov.p

o

adres do korespondencji: Glowny Urzqd Miar, ul. Elektoralna 2, 01-139 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych mozna si? skontaktowac:
o

tel.: (22) 581 94 30

o

e-mail: iod@gum.gov.pl

o

adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Gtowny Urzqd Miar,

ul.

Elektoralna 2, 01-139 Warszawa.
3.

Pani/Pana dane osobowe b^d^ przetwarzane w celu rozpatrzenia wystosowanego wniosku o
udzielenie informacji publicznej.

4.

Podstaw^ prawn^ przetwarzania b^dzie art. 6 ust. 1 lit. c) R O D O - wypelnienie obowi^zku
prawnego ci^z^cego na Administratorze, na podstawie przepisow ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dost^pie do informacji publicznej (tj. D z . U . z 2019 r. poz. 1429 z pozn. zm.) .

^5^—Pam/Pantt-dane-osobowefftog^ye-przekazane

wyi^^niepodmiotom dotego uprawnionym^

na podstawie odr^bnych przepisow prawa.
6.

Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ przekazywane do pahstw spoza Europejskiego Obszaru

7.

B^dziemy przechowywac Pani/Pana dane osobowe przez okres niezb^dny do realizacji celu

Gospodarczego ani do organizacji mi^dzynarodowych.
przetwarzania i nie krocej niz przez okres wskazany w przepisach
ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

o archiwizacji i archiwach (t.j. Dz.

U . z 2020 r.poz. 164).
8.
9.

Przystuguje Pani/Panu prawo dost^pu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania.
Ma Pani/Pan prawo do zlozenia skargi w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych do
Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy
ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych ( R O D O ) .

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze mozemy o nie wystaple w celu wydania decyzji o
odmowie udost^pnienia informacji publicznej oraz umorzenia post^powania o udost^pnienie
informacji publicznej.
11. Pani/Pana

dane

nie

b^d^

wykorzystywane do

podejmowania

decyzji

w

sposob

zautomatyzowany i nie b^d^ podlegaly profilowaniu.

Glowny Urz^d Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

tel.: 22 5819001
fax: 22 620 8411
e-mail: prezes@gum.gov.pl

gum.gov.pl
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