
 

  

 
 
 
 
 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ REGON 

 
 
 
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 Katowicach – zwany dalej Urzędem niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych.  
 
I. Wskazanie administratora  

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3; 40-158 Katowice  

       tel. 32 77 91 248, e-mail: sekretariatUSKce@stat.gov.pl  
 
II. Wskazanie inspektora ochrony danych 

 
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 
1. listownie: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 
2. pocztą elektroniczną: IOD_USKCE@STAT.GOV.PL 

 
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu wydania 
zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, co jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ustawy 
z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej oraz zadań Administratora, w szczególności tych związanych 
z wykonywaniem ciążących na Administratorze obowiązków lub przysługujących Administratorowi praw 
wynikających z ustawy. 

 
IV. Obowiązek podania danych osobowych  

 
Obowiązek podania danych osobowych: zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce 
publicznej - urzędy statystyczne wydają na żądanie, wpisanych do rejestru podmiotów osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż 
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 
 

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

 
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 
Okres przetwarzania danych osobowych: zgodnie z kategoria archiwalną – B5 przez okres 5 lat. 
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VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 
 

1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo uzyskania kopii tych danych, 
2. żądania sprostowania (poprawiania) danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
3. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
VIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

 
Nie dotyczy. 
 

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych 
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych. 

 
 


