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Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2021 r. znak DOL.413.4.2021
, uprzejmie dziękuję za zwrócenie uwagi
na konieczność podjęcia stosownych działań mających na celu wdrożenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą
na zapewnienie stosowania zasad określonych w art. 5 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem
2016/679.
Główny Urząd Statystyczny, zgodnie art. 31 ust. 2 ustawy o NSP w 2021, informacje dot. przetwarzania danych
osobowych zebranych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej GUS oraz na stronie https://spis.gov.pl/.
Na stronie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. https://spis.gov.pl w zakładce „FAQ –
najczęściej zadawane pytania” wyjaśniamy zagadnienia, o które najczęściej pytają nas respondenci. W tym
obszarze odpowiadamy również na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w zgodności z RODO.
Dodatkowo, przy aplikacji do samospisu zamieszczona jest także klauzula informacyjna.
Jednocześnie informuję, że w celu zapewnienia większej przejrzystości dotyczącej podstaw prawnych
przetwarzania danych osobowych, w tym nr. PESEL, w przedmiotowych klauzulach zostały uzupełnione zapisy
określające podstawy prawne przetwarzania danych osobowych tj.: „Służby statystyki publicznej przetwarzają
w celu statystycznym dane osobowe, zgodnie z katalogiem określonym w art. 35b ustawy o statystyce publicznej.
Dane osobowe od momentu ich zebrania od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji
publicznej i rejestrów urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania zadań
określonych w ustawie o statystyce publicznej (w tym prowadzenia spisów powszechnych), stają się danymi
statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną”.
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