
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznania nagrody specjalnej Prezesa GUS w Hackathonie #OtwarteDane 
 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyznania nagrody specjalnej  
w ramach realizacji Hackathonu #OtwarteDane 

 
 

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 (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 Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 
z siedzibą Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa. 

 

II. Inspektor ochrony danych 

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym 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. 

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  niezbędnym do wyłonienia laureatów  
w organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji wydarzeniu Hackathon #Otwarte Dane oraz 
upublicznienia jego wyników, do przyznania i realizacji procesu wypłaty nagrody specjalnej na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,   
promocji potencjału otwartych danych GUS dostępnych poprzez API na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 
tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dotyczącego pobrania zaliczek na podatek 
dochodowy od nagród przekazanych laureatom (art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1509 z późn. zm.). 
 

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych 

Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwiska, adres poczty 
elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku opublikowania wyników Hackathonu #OtwarteDane także 
wizerunek, głos. 

 

 

 

                                                           
1 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.)  

mailto:IODGUS@stat.gov.pl


V.  Źródło pochodzenia danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane od Wykonawcy 
Hacathonu – PROIDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Regulaminu Hackathon #Otwarte 
Dane oraz w przypadku laureatów nagrody specjalnej Prezesa GUS w Hackathonie #OtwarteDane na 
podstawie załączników do Regulaminu przyznania nagrody specjalnej Prezesa GUS w Hackathonie 
#OtwarteDane. 
 

VI. Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz podmioty 
współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych GUS, a także  
w związku z upublicznieniem wyników Hackathonu #Otwarte Dane, w przypadku imienia i nazwiska, 
wizerunku, głosu, nieograniczony krąg odbiorców.  

 

VII. 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 ustawie o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach2 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych3.  

 

VIII. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
 do usunięcia danych osobowych; 
 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
 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. 

 

IX. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości przeprowadzenia procesu wyboru laureatów, przyznania i wypłaty nagrody specjalnej. 

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 
 

                                                           
2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) 
3 Rozporządzenie 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 2015 r. poz. 1743) 


