Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Prezesa GUS
na najbardziej cyfrową gminę Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU PREZESA GUS NA
NAJBARDZIEJ CYFROWĄ GMINĘ NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

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) („RODO”), informuje się o zasadach oraz o przysługujących
Uczestnikom prawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
Administrator

I.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Prezes GUS – Al. Niepodległości 208, 00-925
Warszawa.
Inspektor ochrony danych

II.

Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD):
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 praw wynikających z RODO.
III.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w związku z:
- art. 39 ustawy o powszechnym spisie ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775
z późn. zm.) w celu realizacji działań popularyzujących NSP 2021;
- rozporządzeniem 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 2019 poz. 246) w celu archiwizacji dokumentów;
- art. 86 § 1 i art. 70 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa z dn. 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
1325 z późn. zm) oraz art 24 a i art. 25 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), art. 109 i 111 ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) w celu
wypełnienia obowiązków podatkowo-księgowych w celach: ewidencji podatkowej ksiąg
przychodów i rozchodów;
- art. 74 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)
w celu przechowywania dokumentów rachunkowych;
- art. 462 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 poz.1145 ze zm.) w celu
sporządzenia dokumentacji potwierdzającej wydanie nagrody.

Dane osób odbierających nagrodę przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu
utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku przez Organizatora, jak również przez podległe Prezesowi GUS
jednostki statystyki publicznej pod różnymi postaciami w sieci Intranet, na stronach internetowych,
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w mediach społecznościowych YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn oraz w formie wydruku
czy publikacji.
Informacje o odbiorcach danych osobowych

IV.

Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz podmioty współpracujące, w tym
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz
przechowywanie dotyczącej go dokumentacji, a także w związku z upublicznieniem jego wyników
i publikacją zdjęć z wręczania nagród, w przypadku imienia i nazwiska i wizerunku – odbiorcami będzie
również nieograniczony krąg osób.
Okresy przetwarzania danych osobowych

V.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po jego
upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 1
oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych2 oraz w zarządzeniu nr 22 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn.
23.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb
statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego
i Urzędów Statystycznych (Dz. Urz. GUS z 2014 r. poz. 64) - kategoria B5 ,,PROMOCJA STATYSTYKI’’.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane przez Uczestników Konkursu dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do
zautomatyzowanej decyzji.
Prawa Uczestnika Konkursu, którego dane dotyczą

VI.

-

VII.

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
do wycofania zgody;
do usunięcia danych;
do przenoszenia danych;
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zdaniem Uczestnika przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG,
oraz organizacjom międzynarodowym.

1

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

2

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 2019 poz. 246).
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