
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  
w związku z akcją „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!” 

 
 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 Urząd Statystyczny w Łodzi 
informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z 
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.  

I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu 
Statystycznego w Łodzi mającego siedzibę w Łodzi (93-176) przy ul. Suwalskiej 29.  

II.  Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody w ramach akcji 
„Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!” Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana 
danych może być cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie informacji na adres 
promocjeLDZ@stat.gov.pl.  

III.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak 
zgody na ich podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w akcji „Spisz się przez 
Internet i zdobądź upominek!”.  

IV.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.  
V.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

akcji „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!”, jednak nie dłużej niż 60 dni 
kalendarzowych po zakończeniu Powszechnego Spisu Rolnego 2020.  

VI.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa:  
- prawo dostępu do danych osobowych;  
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych;  
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;  
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

VII.  Urząd nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę 
poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.  

VIII.  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób 
zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 
profilowania.  

 
 W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych 
osobowych może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych 
iod_USLDZ@stat.gov.pl. 


