
 

Załącznik nr 1 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 swobodne-

go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RO-

DO”),  Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana 

Matejki 22, 70-530 Szczecin.  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyra-

żonej zgody, w związku z realizacją celu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o staty-

styce publicznej (Dz. U. tj. 2020.443 ze zm.), popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowa-

dzenia i udokumentowania Konkursu „Jeden dzień z życia mojej rodziny”, opublikowania jego wyników oraz w celu 

prezentacji, publikowania prac fotograficznych. Inną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze i wynikający z przepisów o archiwizacji (w zakresie 

niezbędnym do udokumentowania konkursu). 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

 Podanie przez uczestników danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na poda-

nie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 

IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych 

Odbiorcą danych osobowych uczestników konkursu będą upoważnieni pracownicy US w Szczecinie, a także 

w związku z upublicznieniem jego wyników, prezentacją i publikacją prac literackich, w przypadku imienia i nazwi-

ska uczestnika - nieograniczony krąg odbiorców.  

V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz przez okres, 

·w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z konkursu, tj. przez 

okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych 

i przepisów wewnętrznych Administratora.  

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowa-

nia (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żą-

dania 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 żądania ogra-

niczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 



Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub 

organizacji międzynarodowych:  

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom mię-

dzynarodowym. 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

US w Szczecinie, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych: IOD_USSZC@stat.gov.pl lub pocztą tradycyjna na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana 

Matejki 22, 70-530 Szczecin.  
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