
 

 

 

Załącznik 
nr 1 

do Regulaminu Olimpiady Statystycznej 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OLIMPIADĄ STATYCZNĄ 

 
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”), 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „GUS” informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
 

1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS mający siedzibę 
w Warszawie (00-925 Warszawa) przy Al. Niepodległości 208 – dalej „Administrator”. 

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator danych osobowych 
przetwarza dane uczestników i nauczycieli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1 i c RODO oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 126 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Olimpiady Statystycznej dalej 
„OS.  

3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie 
dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w OS. 

4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie 
jednostek struktur OS. Komitet Główny OS może ujawnić na podstawie zgody dane osobowe w zakresie: imię, 
nazwisko, nazwę szkoły, klasę i wizerunek nauczyciela lub uczestnika OS w celach informacyjnych związanych 
z organizacją i przebiegiem OS za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. 
postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu OS, opublikowania wyników zawodów 
poszczególnych stopni OS oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem OS za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

5. Okresy przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres: 
a) dokumentacja OS Komisje Szkolne przez rok od zakończenia zawodów I stopnia, 
b) dokumentacja zawodów okręgowych przez rok od zakończenia zawodów II stopnia, 
c) Biuro Komitetu Głównego OS przechowuje dokumentację dotyczącą OS przez dwa lata od dnia 
zakończenia zawodów. 

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

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. 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. 
 
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 ochrony danych osobowych 
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, adres e-mail:  IODGUS@stat.gov.pl. 
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