Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Prezesa GUS
na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
Konkursu Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
w roku akademickim 2020/2021
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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o
przysługujących prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestników,
dokonujących zgłoszenia prac konkursowych w związku z realizacją Konkursu Prezesa GUS
na
najlepszą
pracę
magisterską
i
doktorską
z
zakresu
statystyki
w roku akademickim 2020/2021 zwanego dalej „Konkursem.
I.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego z
siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
II.

Inspektor ochrony danych

Z Inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora można się
kontaktować:
•
•

pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

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

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczestników zawarte w przekazanej dokumentacji, będą przetwarzane na
podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, t
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w związku z zawarciem przez
Uczestników i Organizatora Konkursu umowy dotyczącej udzielenia Organizatorowi
Konkursu licencji;
2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w związku z:
a) art. 25 ust. 1 pkt. 17) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej(Dz.
U. z 2021 r. poz. 955, 1641) dot. działań popularyzujących wiedzę o statystyce
b) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 2019
r. poz. 246) celem archiwizacji dokumentów dotyczących Konkursu;
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3. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, którym jest umożliwienie przeprowadzenia
Konkursu i umożliwienie uczestnikom wzięcia w nim udziału;
Dodatkowo, dane osobowe Laureatów będą przetwarzane, na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie
obowiązujących tj.:
a) przepisami prawa podatkowego, w związku z obowiązkiem przechowywania
dokumentacji podatkowej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej oraz
sporządzanie dokumentacji potwierdzającej wydanie nagród przez Organizatora
Konkursu na podstawie art. 462 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) jak i prowadzeniu dowodów
rachunkowych na podstawie art. 74 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 );
b) art. 919 Kodeksu cywilnego, związanego z przyznaniem i wręczeniem nagrody;
c) przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), w związku z udostępnianiem informacji
publicznej na żądanie.
2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody na publikację danych
osobowych w zakresie:
− imię i nazwisko, zajęte miejsce, tytuł pracy konkursowej, nazwa uczelni, na której
została obroniona praca konkursowa;
− wizerunek w formie fotografii i/lub wizerunek i głos w formie nagrania, utrwalone
podczas uroczystości wręczenia nagród.
IV.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych
przeprowadzenia Konkursu.

jest

dobrowolne,

ale

niezbędne

do

organizacji

i

W zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku pobrania zaliczek na podatek dochodowy od
nagród przekazanych laureatowi, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
V.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, w tym
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających organizację i
przeprowadzenie Konkursu oraz przechowywanie dokumentacji, osoby i podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w związku z
upublicznieniem wyników Konkursu - nieograniczony krąg odbiorców.
VI.
Okres przetwarzania danych osobowych
a. Pani/Pana dane identyfikacyjne będą przechowywane w aplikacji rejestracyjnej przez
okres nie dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji;
b. Wizerunek i głos utrwalony z uroczystości wręczenia nagród, dla celów
dokumentowania przebiegu konkursu, w tym wykorzystania w materiałach
promocyjnych i publikacjach w mediach z Konkursu, a także innych materiałach
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promocyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, będzie przechowywany bez
ograniczeń czasowych;
c. W celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553.) oraz
w rozporządzeniu 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 2019 r. poz. 246).
VII.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Uczestnikom przysługuje prawo do:
−

−
−
−
−
−
−

VIII.

cofnięcia zgody, w zakresie przetwarzania na podstawie zgody – przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; Uczestnik może wycofać
zgodę na przetwarzanie danych poprzez przesłanie oświadczenia na adres
konkursy@stat.gov.pl
dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
sprostowania (poprawiania) danych, które są nieprawidłowe;
usunięcia danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody na ich
przetwarzanie;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit e)
RODO;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli zdaniem ww.
podmiotów przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podane dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
IX.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

