INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

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)1, 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 Urząd Statystyczny w Szczecinie mający siedzibę
w Szczecinie, ul. Jana 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:
a. pocztą tradycyjną na adres: IOD Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin;
b. pocztą elektroniczną; adres e-mail: iod_usszc@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 będą przetwarzane w celach i zakresie związanych z realizacją Pani/Pana wniosku
o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia
11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. poz. 1641) oraz w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).
IV. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku ze złożonym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego mogą być udostępnione osobom i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie
przepisów prawa w tym innym podmiotom właściwym do realizacji wniosku.
Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz podmioty uprawnione do obsługi informatycznej (Centrum Informatyki Statystycznej, Główny
Urząd Statystyczny).
V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały
zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla urzędów
statystycznych2. Po tym okresie będą podlegały ekspertyzie właściwego archiwum państwowego.
VI. 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 usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
korzystania z tego prawa.
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Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
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Załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji
Kancelaryjnej dla jednostek służb statystyki publicznej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Głównego Urzędu Statystycznego,
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
jednostek służb statystyki publicznej (Dz.Urz.GUS z 2019 r. poz. 63).

Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, wskazanych w ustawie o otwartych danych i ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego, jest niezbędne do udzielenie odpowiedzi na skierowany wniosek.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
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