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Załącznik 1 do WNIOSKU 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż: 
1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu 
Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Cementowej 8. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: 
• elektronicznie pod adresem e-mail: iod@icimb.pl, 

• pisemnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8,  
31-983 Kraków. 

 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
Państwa dane będą przetwarzane do celów przeprowadzenia procesu certyfikacji/nadzoru. Podstawą 
prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: 

• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2016.119.1), 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa o certyfikację. 
4. Okres przechowywania danych 
Państwa dane pozyskane w związku z wnioskowaniem o udzielenie certyfikacji i prowadzenie nadzoru 
przetwarzane będą bezterminowo. 
5. Komu przekazujemy Państwa dane? 
Państwa dane osobowe są przekazywane do właściwych organów zgodnie z aktami prawnymi  
z pkt. 3. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach 
podpisanych z Łukasiewicz - ICiMB umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne, a 
także innym podmiotom jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
W związku z prowadzeniem wykazów certyfikatów na stronie internetowej www.icimb.pl dane są 
dostępne dla państw z poza EOG. 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 
możliwość skorzystania z tego praw, 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do 
przeprowadzenia procesu certyfikacji/nadzoru. 
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