Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dla Gości CBIES
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) i (RODO),
administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych.
I.

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania wniesionej skargi/wniosku
jest Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z siedzibą przy ul. 1-go Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

II.

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:
a.
b.

pocztą tradycyjną na adres: IOD CBIES GUS, ul. 1-go Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODCBIES@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora,
w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym w Księdze Gości oraz w celu ochrony mienia
jak i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń.
IV.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.

V.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. 90 dni. Po tym
terminie dane osobowe zostają zniszczone. Jedynie w przypadku, w którym dane osobowe stanowią dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub mamy uzasadnione przesłanki do tego, iż mogą one stanowić
dowód w postępowaniu, termin 90 dni ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowań. Dane
osobowe nie mogą być kopiowane i przechowywane przez ADO bez konieczności zabezpieczenia dowodów w sprawie
prowadzonej przez inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (policja, prokuratura, sądy).
VI.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:
1.
2.
3.
4.
5.

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
do usunięcia danych osobowych;
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
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6.

VII.
7.
VIII.

do 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.

Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których
zostały zebrane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

IX.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom
międzynarodowym.

Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
i
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