Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu Graficznego
Moja gmina liczy się w spisie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W treści poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych1.
Administrator: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego
w Warszawie, mający siedzibę pod adresem: 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21, zwany dalej
„Administratorem”.

I.

II.
1.
2.

Inspektor ochrony danych: z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez:
pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa;
pocztę elektroniczną; adres e-mail: IOD_USWAW@stat.gov.pl.

III.

Cel przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i przekazania im nagród.

IV.

Podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (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) oraz art. 25
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DZ. U. z 2018 r. poz. 997 z późn. zm.).

V.

Dowolność/ Obowiązek podania danych osobowych: udział w konkursie jest dobrowolny, a podanie danych
określonych w § 10 pkt 2 Regulaminu jest konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

VI.

Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

VII.

Okres przechowywania danych osobowych: zgodnie z zapisami Regulaminu - dane osobowe będą
przechowywane przez Organizatora Konkursu w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu Konkursu, a po upływie
tego terminu zostaną usunięte.

VIII.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w ww. terminie;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
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 odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu2.

X.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub
organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym
siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w Urzędzie za
prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych: Agata Gołąb, IOD_USWAW@stat.gov.pl.

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)
2
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (Art. 22
RODO).

