KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH –DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
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”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych:
I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie mający siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów) z siedzibą przy ul. Jana
III Sobieskiego 10.
II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO, w związku z realizacją konkursów
w ramach II Spisu próbnego przed NSP 2021- „Radymno Wiosną”, „Moja rodzina, Mój dom, Moje
Radymno”, „Statystyczny obraz Radymna” określonego w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443) a także w celu budowania pozytywnego wizerunku
Administratora danych w przestrzeni publicznej oraz w mediach.
III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest
całkowicie dobrowolne. Jednakże odmowa ich podania, uniemożliwi wzięcie udziału w wydarzeniu.
IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:
-organizatorzy i partnerzy wydarzenia, osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz media
(portale społecznościowe, prasa, radio, telewizja), lokalna, a także autorzy i odbiorcy pojawiających
się w związku z tym wydarzeniem publikacji, materiałów sprawozdawczych, statystycznych
promocyjnych i informacyjnych, itp.
-wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
V. Okresy przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów promocyjnych
Administratora lub zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną, która obecnie wynosi nie mniej
niż 5 lat, lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie
będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych
osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w ww. terminie; prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. 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 inspektorem ochrony danych osobowych
IOD_USRZE@stat.gov.pl, lub pod numerem telefonu 175835210.

