
 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 
 w związku z wydaniem zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON 

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 
Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.  

Podstawa prawna: obowiązek prawny Administratora2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce 
publicznej3. 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie organom, które są upoważnione do dostępu  
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

V. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia sprawy, a następnie przez okresy wynikające z: 
przepisów kancelaryjno-archiwalnych  i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych4. 

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

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii; 
2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
3) żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora  

w ww. terminie; 
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) 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 narusza przepisy 
RODO. 
 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) usunięcia danych osobowych5, w przypadku:  

a) gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie obowiązku prawnego, który na nas nakłada ustawa o statystyce 
publicznej (obowiązek realizacji żądania wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON), 

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO, ponieważ podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
3) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wydania zaświadczenia o numerze 
identyfikacyjnym REGON.  

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)1 (dalej: RODO). 
2 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
3 Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej - urzędy statystyczne wydają na żądanie, wpisanych do 
rejestru podmiotów osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania żądania. 
4 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17 Prezesa GUS z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek 
służb statystyki publicznej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla Głównego Urzędu Statystycznego, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt 
dla urzędów statystycznych oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów jednostek służb statystyki publicznej. 
5 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e RODO. 
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