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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Konkurs Statystyczny pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI” 

 
W Urzędzie Statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 
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 (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 
1. Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 

Statystycznego w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej 
„Administratorem”; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: 
iod_uskrk@stat.gov.pl; 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe 
są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)1 RODO, tj.  zgody, w  celu wzięcia udziału w Konkursie 
Statystycznym pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI” oraz promowania idei spisu powszechnego w mediach 
(internet); 

4. Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa ich podania, uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie; 

5. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:  Pani/Pana dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora; 

6. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu 
cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych, lecz nie dłużej niż okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji (5 lat); 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu 
do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: 
iod_uskrk@stat.gov.pl , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 

9. 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. 

                                                
1 Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów. 
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☒ 

Oświadczenie uczestnika Konkurs Statystyczny pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI” 

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu Statystycznego pt. „LICZĘ SIĘ DLA 

JABŁONKI”. 

   ..........................................                                                   .………………………………………………………………………….  

(data)           (podpis uczestnika lub w przypadku osoby 

niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Statystyczny w Krakowie, z siedzibą przy ul. K. Wyki 3, 
31-223 Kraków, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 moich/mojego dziecka* danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie Statystycznym 
pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI” i jego promowaniem, dla celów dokumentowania przebiegu Konkursu 
Statystycznego pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI”, a także w celach informacyjnych związanych z organizacją 
i przebiegiem Konkursu Statystycznego pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI”, za pośrednictwem środków 
masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych, na publikowanie wyników konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu mojego/mojego dziecka* oraz 
wykorzystywanie zdjęć i nagrań (video, głosowych) z wizerunkiem i głosem moim/mojego dziecka* bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie wykonanych zdjęć 
i nagrań (video, głosowych), w tym za pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym 
z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu promocji Konkursu 
Statystycznego pt. „LICZĘ SIĘ DLA JABŁONKI” i popularyzacji idei spisu powszechnego. Nieodpłatna 
zgoda, o której mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo 
i terytorialnie) korzystania z wizerunku i głosu na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, na nagraniach (video, głosowych), 

b) wprowadzania do obrotu,   

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci 
telefonii komórkowej,   

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),   

e) publicznego odtwarzania,   

f) wystawiania,   

g) wyświetlania,  

h) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 
oraz nadawania za pośrednictwem satelity.  

Ponadto, zgoda obejmuje możliwość poddawania wizerunku uczestnika stosownym obróbkom koniecznym 
w zakresie niezbędnym do realizacji wymogów co do jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w 
polach w eksploatacji.  
 

Jestem świadomy przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą. 

 

*niepotrzebne skreślić 

..........................................                                                   .………………………………………………………………………….  

(data)           (podpis uczestnika lub w przypadku osoby 

niepełnoletniej podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


