
 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

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”), Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o zasadach oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Białymstoku, mający siedzibę w Białymstoku (15-959 Białystok) przy ul. Krakowskiej 13. 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)1 RODO, w związku z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej. 

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać 
udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego.  

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas 
niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a następnie przechowywane przez okres 
wynikający z przepisów archiwalnych. 

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

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: 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 sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

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: 
IOD_USBST@stat.gov.pl. 

 

                                                             
1 Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 


