
Informacje dotyczące przetwarzania danych w części krajowej konkursu 

1.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Główny Urząd 
Statystyczny z  siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa) przy Al. Niepodległości 208 – dalej 
„Administrator”. 

1.2. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym można 
skontaktować się : 

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 Państwa danych przez 
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

1.3. Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji 
i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w mediach w związku z popularyzacją statystyki 
publicznej, popularyzacją roli statystyki w życiu społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniem roli 
statystyki publicznej w różnych aspektach życia społecznego, a także w celach archiwizacyjnych 
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 

1.4. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku i głosu oraz adresu e-mail, na podstawie 
wyrażonej zgody , zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. RODO, w celu : 
− wykorzystania zdjęć i nagrań (video, głosowych) z wizerunkiem i głosem bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, na potrzeby promocji Europejskiego Konkursu Statystycznego  
i popularyzacji statystyki publicznej. 

− wykorzystania adresu e-mail na potrzeby  poinformowania o przyszłych edycjach EKS. 
 

1.5. Administrator przetwarza pozostałe dane osobowe na podstawie: 

− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w związku z art. 25 ust. 17 ustawy o statystyce publicznej. 
dotyczących działań popularyzujących wiedzę o statystyce oraz obowiązków wynikających z 
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego, w związku z 
obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej zgodnie z przepisami ordynacji 
podatkowej oraz sporządzania dokumentacji potwierdzającej wydania nagród przez 
organizatora na podstawie art. 462&1 KC jak 
 i prowadzeniu dowodów rachunkowych na podstawie art. 74 ust 2 ustawy o rachunkowości 
oraz  
w celu archiwizacji dokumentów; 

− art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w    interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

1.6. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
realizację EKS oraz przechowywanie dotyczącej go dokumentacji, a także, w związku z upublicznieniem 
wyników Konkursu, w przypadku imienia i nazwiska, nazwy szkoły, klasy nieograniczony krąg odbiorców. 
Dane osobowe przetwarzane w zakresie części krajowej Konkursu mogą być udostępnione przez GUS 
wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Dane uczestników zakwalifikowanych do części europejskiej będą przekazane organizatorom części 
europejskiej. W fazie europejskiej Konkursu odbiorcami danych osobowych będą Eurostat oraz Urząd 
Statystyczny Hiszpanii.  
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1.7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
− dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
− sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  

− ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
− wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa). 
W przypadku danych zbieranych na podstawie udzielonej zgody, zgoda może być wycofana w dowolnym 
momencie. Wycofanie zgody należy przesłać na adres e-mail: eks@stat.gov.pl. 

1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 

1.9. W zakresie części krajowej EKS dane osobowe będą przechowywane przez GUS do realizacji celów, do 
jakich zostały zebrane przez okres 2 lat, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach1 oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych2. Adresy e-mail osób, które przy 
rejestracji do Konkursu wyraziły dodatkowo zgodę na informowanie o przyszłych edycjach Konkursu będą 
przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

1.10. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych uczestników Konkursu w sposób opierający się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) 
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 
2015 r. poz. 1743) 


	Informacje dotyczące przetwarzania danych w części krajowej konkursu

