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Opis zadań: 

 zapoznanie się z programem badań statystycznych 
 statystyki publicznej (PBSSP), 

 zapoznanie się z metodologią społecznych i rolniczych 
badań ankietowych, 

 uczestniczenie w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych 
statystycznych, ich kontroli i analizie, - rejestrowanie danych 
w systemach statystycznych badań., 

 wykonywanie prac polegających na analizie i kontroli danych  
z zakresu badań koniunktury 

Umiejętności i uprawnienia:  

 obsługa komputera w zakresie MS Office, 
 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność  

i terminowość 

Urząd Statystyczny 

w Zielonej Górze  

ul. Spokojna 1  

Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314 

Osoba do kontaktu: Dorota Kabzińska-Galas 

5–23.08.2019 r. 

Wydział Badań Ankietowych 

w URZĘDZIE STATYSTYCZNYM 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia27 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”, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 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 Zielonej Górze mający siedzibę w Zielonej 
Górze (65-954 Zielona Góra) przy ul. Spokojnej 1 – dalej „ Administrator”  

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.) w celu 
przeprowadzenia naboru na stanowisko PRAKTYKANT co jest niezbędne do 
realizacji celów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997). 

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych 
osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niepodanie przez Panią/Pana 
danych osobowych w zakresie art. 22 1 § 1Kodeksu pracy uniemożliwi Pani/Panu 
wzięcie udziału w naborze.  

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane 
osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. VIII. 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty informacji o wyniku 
naboru. 

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 przenoszenia 
danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych : Pani/Pana dane osobowe  
w zakresie wizerunku utrwalonego z zastosowaniem środków technicznych 
umożliwiających w Urzędzie Statystycznymw Zielonej Górze  rejestrację obrazu 
oraz monitorowania dostępu do pomieszczeń będą przetwarzane przez podmiot 
zewnętrzny, tj. „APEXIM BIS” sp. z o.o. w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, który 
aktualnie świadczy usługi ochrony tego obiektu a któremu powierzono 
przetwarzanie takich danych. 

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_USZGR@stat.gov.pl,  
tel. 683223121  


