
Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji naukowej  
„Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia” 

23-24.03.2023 Warszawa  
  

W treści poniżej przedstawiamy informacje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych1. 

I. Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd 
Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21 - dalej „administrator”. 

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres: IOD Urząd 
Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa lub na adres e-mail: 
IOD_USWAW@stat.gov.pl. 

III. Kategorie danych osobowych: Niniejsza klauzula odnosi się do danych osobowych osób 
fizycznych zgłaszających swój udział w konferencji „Statystyka w służbie polityki społeczno-
gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia”, organizowanej przez Urząd Statystyczny  
w Warszawie (Urząd), w dniach 23-24 marca 2023. Urząd będzie pozyskiwał dane bezpośrednio od 
Uczestników Konferencji poprzez formularz zgłoszenia oraz dane niezbędne do organizacji 
wydarzenia, tj.: listy obecności Uczestników oraz dane niezbędne do komunikacji z Uczestnikami. 
Ponadto Urząd będzie pozyskiwał dane Uczestników w postaci wizerunku w trakcie 
dokumentowania przebiegu wydarzenia.  

IV. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane w celu 
rejestracji Pani/Pana udziału w Konferencji, organizacji wydarzenia, a następnie realizacji 
przebiegu konferencji „Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, 
metody i narzędzia”, w tym jej dokumentowania. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przez roszczeniami.  

V. Podstawa prawna: dane osobowe osób uczestniczących w Konferencji zbierane z celach 
organizacji i realizacji przebiegu Konferencji, w tym jej dokumentowania będą przetwarzane na 
podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Pani/ Pana dane osobowe, 
gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przetwarzane w celu dochodzenia 
roszczeń i ochrony przez roszczeniami będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.  

VI. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest 
obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. III. Brak zgody na 
podanie wymaganych danych, uniemożliwi rejestrację i udział w Konferencji.  

VII. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego oraz innym organom właściwym do realizacji sprawy. Odrębną kategorią 
odbiorców, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane, są podmioty uprawnione do obsługi 
doręczeń. W związku z celem przetwarzania, wizerunek uczestników utrwalony w trakcie przebiegu 
wydarzenia może zostać upubliczniony na stronach internetowych w domenie stat.gov.pl oraz na 
profilach w mediach społecznościowych organizatorów. Dostęp do upublicznionych wizerunków 
będzie nieograniczony.  

VIII. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do organizacji i realizacji przebiegu Konferencji, a następnie będą 

                                                           
1 Na podstawie 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). 
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przechowywane przez okresy wynikające z przepisów kancelaryjno-archiwalnych2 i Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych3; 
 

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą: Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 
15-22 RODO, 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. VII, 
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, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

X. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również w formie profilowania. 

XI. 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. 

 

                                                           
2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity 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) 
3 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 


