Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na Ambasadora NSP2021 w gminach województwa
zachodniopomorskiego
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Konkursu na Ambasadora NSP2021 w gminach województwa zachodniopomorskiego
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”), Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje o zasadach oraz
o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie
mający siedzibę w Szczecinie, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin – zwany dalej „ Administratorem".
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan
kontaktować:



pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530
Szczecin;
pocztą elektroniczną; adres e-mail: iod_usszc@stat.gov.pl.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie, promowanie
i udokumentowanie Konkursu „NSP2021 w województwie zachodniopomorskim”, opublikowanie jego
wyników, prezentacja prac konkursowych oraz odbiór nagród.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj.
dobrowolnie wyrażona zgoda udzielona przez Uczestnika konkursu, a także realizacja celu określonego
w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
443 z późn. zm.) - popularyzacja wiedzy o statystyce.
Inną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. obowiązek prawny
ciążący na Administratorze wynikający z przepisów o archiwizacji (w zakresie niezbędnym do
udokumentowania konkursu).
IV. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie
danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie.
V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty współpracujące a Administratorem, w tym
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz
przechowywanie dotyczącej go dokumentacji a także, w zakresie imienia i nazwiska, w związku
upublicznieniem wyników Konkursu na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Szczecinie
(www.szczecin.stat.gov.pl) oraz na jego oficjalnych profilach na portalach Facebook i Twitter nieograniczony krąg odbiorców.
VI. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
a następnie przez okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt dla urzędów statystycznych.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:









żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
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;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

