INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zebranych w projekcie pn. „WP8- Poprawa danych dotyczących Dochodu Narodowego Brutto (Akcja 2)”
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), zwanego dalej „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925
Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – zwany dalej „ Administratorem”.

II.

Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
b. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez
Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych
Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym na podstawie udzielonej zgody na
udział w badaniu prowadzonym na podstawie umowy o symbolu 879312-2019-PL-NA-BOP zawartej
pomiędzy GUS, a „Komisją Europejską" w celu wykonania projektu pn. „WP8- Poprawa danych
dotyczących Dochodu Narodowego Brutto (Akcja 2)”, którego celem jest udoskonalenie danych
dotyczących dochodu narodowego brutto.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu statystycznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
tj. w związku z wypełnieniem przez Administratora obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 443 z późn. zm.), zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1
pkt 15, art. 35a ust. 1 pkt 6 i obowiązkiem dotyczącym realizacji umowy o symbolu 879312-2019-PL-NABOP zawartej pomiędzy GUS, a „Komisją Europejską" oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z art. 25 ust. 1 pkt
15 oraz art. 35 a ust. 1 pkt 6 ustawy o statystyce publicznej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora podlegają tajemnicy statystycznej, co
oznacza, że Pani/Pana dane identyfikowalne w tym dane osobowe zebrane w badaniach statystycznych
podlegają bezwzględnej ochronie, a udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów
niż badania statystyczne jest zabronione.

IV.

Kategorie danych osobowych
Dane kontaktowe – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, jeśli występują.

V.

Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt III, Pani/Pana
dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej.

VI.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane nie dłużej niż 2 lata od ich zebrania, a po wskazanym wcześniej okresie będą
przechowywane zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych.

VII.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo:
1. do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie
jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych
osobowych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.
3.

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e RODO;
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
danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII.

Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Udział Pani/Pana w badaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 443) ma charakter dobrowolny.

IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

