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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. 

1. 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”. 

2. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH 

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.  

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

przez Administratora, w tym realizacji praw wynikających z RODO. 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Quizu, a w szczególności w 

celu wyłonienia zwycięzcy i przekazania nagrody. 

4. PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

• art. 6 us.t 1 lit. a) RODO - zgody wyrażonej w drodze jednoznacznej, potwierdzającej 

czynności, która odnosi się do dobrowolnego i  świadomego przystąpienia do quizu 

i przyzwolenia na przetwarzanie swoich danych w celach określonych w punkcie 3; 

                                                           
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) 

mailto:IOD_USWAW@stat.gov.pl


• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze związanego z przyznaniem i wręczeniem nagrody oraz 

opublikowaniem wyników Quizu; 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U.2022.0.902 t.j.) - przetwarzanie jest niezbędne do udostępnienia 

informacji publicznej na żądanie, 

• art. 6 us.t 1 lit. e) RODO w związku z art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz.U.2022.0.459 t.j.) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi, jakim jest popularyzacja wiedzy o statystyce.  

5. DOWOLNOŚĆ/OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Udział w quizie jest dobrowolny, a podanie danych określonych w § 9 pkt 2 Regulaminu jest 

konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Quizu, w tym, w związku z potrzebą 

przekazania nagrody oraz upublicznienia wyników Quizu. 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z zapisami Regulaminu - dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Quizu w 

okresie do 3 miesięcy po zakończeniu Quizu, a po upływie tego terminu zostaną usunięte. 

8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• 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. 

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu2. 

10. 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. 

 

 

                                                           
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). 
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