
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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 w Gdańsku informuje 
o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych: 
 

I. Wskazanie administratora. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego, mający swoją siedzibę w Gdańsku (80-484 Gdańsk), przy ul. Danusi 4, zwany dalej 
„Administratorem”.  

II. Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt 
z Inspektorem: iod_usgdk@stat.gov.pl. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora – 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz dobrego imienia administratora danych. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres  
21 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. W sytuacji, gdy nagrania obrazu 
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Podane przez Panią/Pana dane nie 
będą profilowane ani też nie będą podstawą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji.   

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane 
podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.  
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