
 

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*: 

1. Administrator danych 

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane 
osobowe jest, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować wybierając 
jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: www.owopsw.edu.pl  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować w 
sprawach dotyczących Twoich danych osobowych. 
Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl  

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  

Na podstawie Twojej zgody, dane osobowe gromadzone będą w celu rejestracji uczestnictwa w 

Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, komunikowania się z uczestnikami w celu 

organizacji zawodów w ramach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym . Możesz 

wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: 

olimpiada.wopisw@uw.edu.pl  

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, a następnie przez okres 5 lat .  

5. Odbiorcy Twoich danych 

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a 
także szkoły wyższe i partnerzy olimpiady  

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do 
danych i ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w 
dowolnym momencie.   

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będziemy mogli zawrzeć z 

Tobą umowy.  

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

* Rozporządzenie 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) 
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