
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W BADANIACH OBJĘTYCH PBSSP 
PROWADZONYCH PRZEZ PREZESA GUS 

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) („RODO”), Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS) niniejszym informuje o zasadach oraz  
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez GUS Pani/Pana danych osobowych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

I. Wskazanie administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) 
przy al. Niepodległości 208. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1. GUS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)[1] i e)[2] RODO w celu 
prowadzenia badań statystycznych: 

1) dla danych za rok 2017 

objętych Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 określonym  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, 

1) dla danych dotyczących roku 2018 (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych) 

objętych Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 określonym  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, 

co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej związanych z realizacją obowiązków statystycznych oraz zadań Administratora w 
szczególności z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków lub przysługujących 
Administratorowi praw wynikających z ustawy o statystyce publicznej, oraz obowiązków 
wynikających ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez GUS podlegają tajemnicy 
statystycznej, co oznacza, że  Pana/Pani dane identyfikowalne w tym dane osobowe zebrane 
w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie, a udostępnianie lub 
wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ppkt 1 celów jest zabronione.   

3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W zakresie celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczonymi przepisami ustawy  
o statystyce publicznej Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach badań 
statystycznych, których celem jest otrzymanie informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych lub  
o wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, obejmujących : 

1) urodzenia i dzietność; 
2) małżeństwa, rozwody, separacje; 
3) migracje ludności, w tym charakterystykę demograficzno-społeczną i ekonomiczną osób 

migrujących; mobilność przestrzenną; 
4) cudzoziemców; 
5) repatriację; 
6) nabycie i nadanie lub utratę obywatelstwa polskiego; 
7) bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych; 
8) zgony, umieralność; 
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9) charakterystykę społeczno-demograficzną i ekonomiczną ludności, gospodarstw domowych 
i  rodzin; 

10) aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie organizacji 
społecznych  i politycznych; 

11) pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, według cech społeczno-ekonomicznych; 
12) warunki pracy, choroby zawodowe; 
13) wypadki i poszkodowanych; 
14) czas pracy; 
15) źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę; 
16) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i wymiar etatu; 
17) świadczenia z ubezpieczeń społecznych; 
18) gospodarstwa domowe i rodziny, w tym ich skład i relacje; 
19) sytuację finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin; 
20) wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe; 
21) warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych; 
22) budżet czasu; 
23) subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej; 
24) pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej; 
25) ubóstwo i wykluczenie społeczne; 
26) wspieranie rodziny i pieczę zastępczą; 
27) świadczenia na rzecz rodziny; 
28) opiekę nad dziećmi i młodzieżą; 
29) szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów; 
30) oświatę i wychowanie; 
31) aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne; 
32) uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym wypoczynek dzieci i 

młodzieży; 
33) zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania prozdrowotne i 

antyzdrowotne; 
34) ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych; 
35) dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych; 
36) ruch graniczny osób i pojazdów; 
37) kapitał ludzki i społeczny; 
38) zachowania społeczno-religijne; 
39) relacje społeczne; 
40) społeczeństwo informacyjne; 
41) bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością; 
42) udział w korzystaniu i ochronie środowiska. 

III. Źródło pozyskiwania danych osobowych 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, GUS 
informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane publicznie 
dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS),  rejestrów urzędowych (tj. rejestrów publicznych  w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz innych rejestrów i ewidencji prowadzonych na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów 
wykonawczych, zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, 
informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów) oraz 
systemów  informacyjnych  administracji publicznej (tj. systemów zbierania, gromadzenia i przetwarzania 
informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby 
prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe).  

IV. Obowiązek podania danych osobowych 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne 
do realizacji celów wynikających z ww. celów Administratora. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich 
wymaganych danych osobowych, może stanowić naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
r. o statystyce publicznej. 



W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 

V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana 
dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. 

VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 100 lat od daty ich uzyskania,  a w przypadku 
wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody. 

VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które 
polega na ich wykorzystaniu z zachowaniem tajemnicy statystycznej do opracowań, zestawień i analiz 
statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań 
statystycznych. 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

GUS pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane 
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne;  
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku 

gdy: 

1) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, 
2) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
3) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania, 
4) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
5) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
2) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 
3) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
4) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:  

1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, 
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 

1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, 
2) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionego interesu GUS ,  o którym mowa w pkt II powyżej. 
3) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 



W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. 

7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GUS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

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

 Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GUS, 
a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 
IODGUS@stat.gov.pl. 

   
 

[1] art. 6 ust. 1 lit.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

[2] art. 6 ust. 1 lit.e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 
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