Załącznik nr 1
do Regulaminu Olimpiady Statystycznej
Klauzula informacyjna dla uczestników i innych osób, których dane przetwarzane są w celu organizacji,
przeprowadzenia i promocji Olimpiady Statystycznej
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) 1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
I. Administrator
W ramach organizacji Olimpiady Statystycznej, współadministratorami Pani/Pana danych osobowych
są:
1) Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
2) Główny Urząd Statystyczny z siedzibą Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ramach
Olimpiady Statystycznej można kontaktować się poprzez punkt kontaktowy wyznaczony przez
współadministratorów, znajdujący się w Warszawie, Al. Niepodległości 208 (adres e-mail:
olimpiada_statystyczna@stat.gov.pl, numer tel. 22 608 31 12).
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych GUS może się Pani/Pan kontaktować:
1.
pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
2.
pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez współadministratorów, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem organizacji, przeprowadzenia i promocji Olimpiady
Statystycznej, w tym celem rejestracji uczniów, wyłonienia zwycięzcy i publikowania wyników OS i zawodów
poszczególnych stopni OS oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem OS w sieci Intranet
Organizatora i Komitetów Okręgowych, na stronie internetowej Organizatora i Komitetów Okręgowych, w
Social Mediach Organizatora i Komitetów Okręgowych: YouTube, Facebook, Twitter, w związku z
popularyzacją statystyki publicznej i jej rolą w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
Dane w postaci wizerunku i głosu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit.
a) RODO, w celu wykorzystania zdjęć i nagrań (video, głosowych) z wizerunkiem i głosem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania, na potrzeby promocji Olimpiady Statystycznej i popularyzacji statystyki
publicznej.
Pozostałe dane osobowe, w zakresie osób będących uczniami i przedstawicielami ustawowymi uczniów
oraz przedstawicielami szkół biorących udział w Olimpiadzie Statystycznej, przetwarzane są na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w związku z:
a) art. 25 ust. 17 ustawy o statystyce publicznej, dotyczącym działań popularyzujących wiedzę
o statystyce;
b) przepisami prawa podatkowego, związanymi z przechowywaniem dokumentacji
podatkowej oraz sporządzaniem dokumentacji potwierdzającej wydanie nagród przez
organizatorów;
c) przyrzeczeniem publicznym, o którym mowa w art. 919 k.c. (Dz.U. 2022 poz. 1360);
d) przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
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Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246);
e)
IV.

V.

VI.
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VIII.

IX.

X.

przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.

Dz.U.

2022 poz. 902).
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe uczestników OS w zakresie: imię i nazwisko, klasa, adres e-mail ucznia (w przypadku
uczniów pełnoletnich) lub adres e-mail podany przez przedstawiciela ustawowego (w przypadku
uczniów niepełnoletnich) pozyskiwane są od Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego wyznaczonej w
celu ich wstępnej rejestracji w aplikacji OS.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami
Pani/Pana
danych
osobowych
będą
podmioty
współpracujące
ze
współadministratorami, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających
organizację i przeprowadzenie Olimpiady Statystycznej oraz przechowywanie dokumentacji jej
dotyczącej, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, osoby odwiedzające stronę intranetową Organizatora.
Okres przechowywania danych osobowych
Główny Urząd Statystyczny będąc jednostką administracji publicznej, podlega przepisom ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanym do niej rozporządzeniom. Zobowiązuje
go to do archiwizacji dokumentacji gromadzonej w ramach wykonywania zadań statutowych. Okres
przechowywania danych wynika z obowiązującego u ww. administratora Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt i na dzień sporządzenia klauzuli wynosi 5 lat, z wyjątkiem informacji związanych z
organizacją i przebiegiem OS publikowanych na stronach internetowych, intranetowych i social
media Organizatora i Komitetów Okręgowych, gdzie są one przechowywane przez okres 10 lat(licząc
w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia
sprawy). Wskazany termin może ulec zmianie zgodnie z decyzją Archiwum Państwowego.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
3. cofnięcia zgody, w zakresie przetwarzania na podstawie zgody – przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Obowiązek podania danych osobowych dotyczących uczestników i przedstawicieli szkół biorących
udział w Olimpiadzie Statystycznej jest niezbędny do organizacji i przeprowadzenia Olimpiady
Statystycznej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Współadministratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

