INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( 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 przetwarzanych w badaniach statystycznych jest Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań określonych
w art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. g-j i pkt 2 oraz art. 106 – 112 w związku z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) jest Dyrektor Generalny GUS z wyłączeniem
danych kadrowych dotyczących Wiceprezesów GUS, dyrektorów jednostek służb statystyki publicznej i
doradców Prezesa.

II.

Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora 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 osobowych przez
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 ust. 1 pkt c), d) i e)
i 9 ust. 2 pkt c) i pkt j) RODO w celu realizacji zadań Administratora.
Administrator powołuje się w szczególności na:
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze” oraz art. 6 ust 1 lit. e) RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne
do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi” w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.) oraz w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 649; dalej: ustawa o
statystyce publicznej), w tym na podstawie art. 5a, 35a, 35b ustawy o statystyce publicznej,
 art. 9 ust. 2 lit. j) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów statystycznych,
 art. 6 ust. 1 lit. d), 9 ust. 2 pkt c) RODO– „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”.

IV.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie osobom uprawnionym przez Administratora,
służby statystyki publicznej właściwe do udzielenia odpowiedzi na skierowaną korespondencję, jednostkom
obsługi statystki publicznej oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie

obowiązującego.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do
obsługi doręczeń1 oraz podmioty, z którymi GUS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla
użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

1

Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

V.

VI.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz w celach
archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania będzie
brak możliwości podjęcia działań przez Administratora oraz udzielania odpowiedzi na
korespondencję.
W przypadku badań statystycznych prowadzonych na zasadzie obowiązku podanie przez Panią/Pana
danych, w tym osobowych jest wymogiem ustawowym (art. 6 ust. 4, 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o statystyce
publicznej), a ich niepodanie jest zagrożone odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach
ustawy o statystyce publicznej ( art. 57 ustawy o statystyce publicznej).
W przypadku badań statystycznych prowadzonych na zasadzie udziału dobrowolnego, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

VII.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługuje Pani/Panu prawo:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. do usunięcia danych osobowych;
4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. do sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. 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 profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

