Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestnika
Konkursu Urzędu Statystycznego w Szczecinie „Jeden dzień z życia na wsi” promującego PSR 2020

W związku z realizacją wymogów 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”), Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Szczecinie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Administratorem danych Pani/Pana jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie
zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administrator”.
2. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (dobrowolna zgoda) 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016), Ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649), Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775). Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Dane są przetwarzane
wyłącznie w celu udziału w konkursie oraz odbioru nagrody.
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
4. Odbiorcą danych zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,
jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Odbiorcą Państwa danych osobowych
będą upoważnieni pracownicy US Szczecin w zakresie umożliwiającym realizację Konkursu oraz
przechowywanie dotyczącej jego dokumentacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia, przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne i nie jest
wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora odbywa się drogą elektroniczną
na adres: IOP_USSZC@stat.gov.pl.
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Urząd
Statystyczny w Szczecinie (Administratora) w celu informacyjnym, promocyjnym, edukacyjnym w zakresie:
1) imienia (imion) i nazwiska ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) danych kontaktowych (adresowych, niezbędnych do tradycyjnej wysyłki nagrody) …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
3) adresu poczty elektronicznej ……………………………………………………………………………………………………………………………
4) wieku ………………………………………………………………………

…………………………………..
(Czytelny podpis )

