Załącznik nr 1 do Regulaminu
Akcji Najszybsi w PSR każdego dnia
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – PROMOCJA PSR 2020

W treści poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych1.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Akcji Najszybsi w PSR każdego dnia jest
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie z siedzibą ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa.
2. W Urzędzie Statystycznym w Warszawie powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się
Pani/Pan kontaktować: a) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Urząd Statystyczny
w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; b) pocztą elektroniczną na adres e-mail:
IOD_USWAW@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.
3. Przetwarzanie obejmować będzie następujący zakres danych: Imię i nazwisko, nr gospodarstwa rolnego
w operacie do badań rolniczych oraz adres zamieszkania, a także następujący zakres czynności: zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie oraz usuwanie tych danych.
4. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych
określonych w § 8 pkt 2 Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
5. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
przez Organizatora Akcji na podstawie zgody wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Akcji (art. 6 ust 1 lit a)
RODO) oraz jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e) RODO),
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 1728) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO), przepisów archiwalnych,
wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Akcji promującej Powszechny Spis Rolny, a w szczególności
w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci Imienia i nazwiska oraz nr gospodarstwa rolnego w operacie do badań
rolniczych mogą zostać udostępnione Gminnemu Biuru Spisowemu w celu realizacji przekazania nagród
w siedzibie Gminnego Biura Spisowego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Akcji wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji,
a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.
8. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez Organizatora Akcji w okresie do
3 miesięcy po zakończeniu Akcji, a po upływie tego terminu zostaną zniszczone.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo przenoszenia danych;
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się
z naruszeniem obowiązujących przepisów.

1
Na podstawie 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) (dalej: RODO)

