
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 Przedstawiciele mediów 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych  

z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.1  

I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mający 

siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów), przy ul. Jana III Sobieskiego 10. 

II. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez: 

1) pocztę tradycyjną; adres: IOD Urząd Statystyczny w Rzeszowie, ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 

Rzeszów; 

2) pocztę elektroniczną; adres e-mail: IOD_USRZE@stat.gov.pl. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)2RODO w celu realizacji 

zamówienia na informacje 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Departamentowi Edukacji i Komunikacji Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Pani/Pana zamówienia.  

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstaw prawnych do ich przetwarzania od 

daty złożenia zapytania, zamówienia, wniosku, świadczenia innych usług informacyjnych lub do momentu 

cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.  

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania -w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia -jeżeli nie zostaną usunięte 

przez Administratora w terminie wskazanym w pkt. 6, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

VII. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia na dane statystyczne, 

udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie i realizacji innych usług informacyjnych jest dobrowolne. Jednakże 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji usługi 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą:  

1) profilowane; 

2) podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

IX. 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 

 

 

 

 

 

                                                 
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 wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 

celów 
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