
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, informuje 
że: 
 

1. Administrator Danych Osobowych   
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, mający siedzibę we Wrocławiu 
(50-950 Wrocław) przy ul. Oławskiej 31 – zwany dalej „ Administratorem”.  
 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Dodatkowe informacje może Pani/Pan uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie 
pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.  
 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku   
z udzieloną zgodą w zakresie i celu uzyskania danych statystycznych na podstawie złożonego przez Panią/Pana wniosku.  
 

4. 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 wskazanych w formularzu danych uniemożliwi udostępnienie żądanych danych  
z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).    
 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych  
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe nie będą 
udostępniane żadnym odbiorcom.  
 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji złożonego wniosku, a następnie 
zostaną poddane pseudonimizacji poprzez skracanie - czyli skrócenie wybranych wartości, tak aby odczytanie ich faktycznego 
znaczenia stało się niemożliwe albo do czasu wycofania tej zgody na ich przetwarzanie.  
 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem zautomatyzowanych 
decyzji.   
 

8. 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:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:  
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,  
− osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania,  
− osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,  
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,  
− dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:  
− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając 

w zamian ich ograniczenia,  
− administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, 

obrony lub dochodzenia roszczeń,  
− osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;  
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:  
− przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę,  
− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;  
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją- wobec przetwarzania 

dotyczącego jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO1, w tym profilowania na podstawie tych 
przepisów.  

                                                           
1 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO- Zgodność przetwarzania z prawem: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- Zgodność przetwarzania z prawem: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

mailto:IOD_USWRO@stat.gov.pl


 
9. 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.  
 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych.  
 

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

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

 


