
Informacja Administratora dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych, o której 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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, RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informuje, co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

Gródek w zakresie złożonych deklaracji w formie papierowej  jest: Wójt Gminy 

Gródek, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 

16-040 Gródek. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gródek, a także przysługujących 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Gminy Gródek za pomocą adresu: iodo@grodek.pl, telefonicznie 

(857180664) lub listownie na adres siedziby Urzędu.  

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wprowadzeniu Pani/Pana 

danych do centralnej ewidencji emisyjności budynków danych i informacji zawartych 

w złożonej deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję, zgodnie z art. 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 22). 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

jako administrator danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w serwisie 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, które będą 

przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej 

z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. 

podmioty przetwarzające) w szczególności podmioty serwisujące systemy 

informatyczne z których korzysta Administrator. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) 

tj. 25 lat w Urzędzie Gminy Gródek, a następnie przekazywane do Archiwum 

Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym 

Administratora. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu 

do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod 

warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek 

prawny Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 


