INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY

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;
lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
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Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o dzieło/zlecenie. Podstawa prawna:
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy 1 oraz realizacja obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze2;
Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić
wyłącznie podmiotom, które są upoważnione do dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w tym zwłaszcza Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędowi Skarbowemu;
Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych3 i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla
urzędów statystycznych4;
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, usunięcia - jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora w terminie wskazanym
w pkt. 6 niniejszej informacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 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;
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
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.

art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740), ustawą z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423), ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426), ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz Rozporządzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania
dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246)
4
Załącznik do zarządzenia nr 17 Prezesa GUS z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia IK dla jssp, JRWA dla GUS, JRWA
dla US oraz Instrukcji ws. organizacji i zakresu działania archiwów jssp

