
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ   

 
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”), Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu niniejszym 
informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana 
danych osobowych. 
 
I. Administrator 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, 
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław – zwany dalej Administratorem, adres email: 
SekretariatUSWRO@stat.gov.pl, tel. 71 371 64 00.  
 
II. Inspektor Ochrony Danych 
 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD, z którym można skontaktować się: 

a) za pośrednictwem adresu email: IOD_USWRO@stat.gov.pl  
b) pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31,   

50-950 Wrocław. 
 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 25 lutego 
2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1446) oraz ustawą 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429)  w celu realizacji 
Pani/Pana wniosku o dostęp do informacji publicznej.  
 

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 jest dobrowolne. 
Niepodanie danych kontaktowych może uniemożliwić udostępnienie żądanych informacji. 
 
V. Okresy przetwarzania danych osobowych 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji złożonego wniosku, 
a następnie przez okresy wynikające z przepisów dotyczących archiwizacji i rejestracji dokumentów, tj. z: 

a) ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 
z późn.zm.), 

b) rozporządzenia 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), 

c) Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
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 (Dz. Urz. GUS poz. 
63). 
 
 



VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
 
Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej 
decyzji ustalającej Pana/Pani uprawnienia w zakresie dostępu do informacji publicznej. 
 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 
Administrator 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: 
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, 
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
c) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
d) 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: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

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

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
d) 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: 
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy: 
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 
Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
a) za pośrednictwem adresu email: IOD_USWRO@stat.gov.pl  
b) pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 

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


