
 

PRINSIPPENE FOR PERSONLIGE OPPLYSNINGER 

 

Deltakeren godtar behandling av opplysninger som er inkludert i søknadsskjemaet for ENHANCE STEM 

KONKURRANSE, organisert av Warszawa teknologiske universitet i samarbeid med 

partneruniversitetene:  

a) Chalmers University of Technology, lokalisert i Gøteborg 41296, Sverige 

b) Norwegian University of Science and Technology, lokalisert i Høgskoleringen 1, Trondheim 

7491, Norge 

c) Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano 20133, Italia 

d) Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, lokalisert i Templergraben 55, Aachen 

52062, Tyskland 

a) Technische Universität Berlin lokalisert i Strasse Des 17 Juni 135, Berlin 10623, Tyskland 

b) Universitat Politècnica de València lokalisert i Camino de Vera Sn Edificio 3a, Valencia 46022, 

Spania 

og offentlig fremvisning av videoene produsert for ENHANCE STEM KONKURRANSE nevnt ovenfor, i 

henhold til forordningen fra Europaparlamentet og Rådet (EU) 2016/679 av 27. april 2016 og loven av 

10. mai 2018 om beskyttelse av personopplysninger (Journal of Lover 2018, punkt 1000) og under 

følgende informasjonsklausul: 

I henhold til art. 13 i Europaparlamentets og rådets forordning 2016/679 av 27. april 2016 om 

beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike 

opplysninger, og om oppheving av direktiv 95/46/EF (Journal of Laws EU L 119/1 av 4. mai 2016 – 

GDPR), informerer herved Warszawa teknologiske universitet om at: 

1. Administratorer av dine personopplysninger er Warszawa teknologiske universitet, med 

offisielt sete på Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa og partneruniversitetet angitt i 

søknadsskjemaet. 



2. Administrator har oppnevnt Datatilsynet til å føre tilsyn med behandlingen av 

personopplysninger. Inspektøren kan kontaktes på e-postadressen: iod@pw.edu.pl.  

3. Tatt i betraktning ny teknologi, kostnadene knyttet til implementering samt art, omfang, 

kontekst og formål med behandlingen av data i tillegg til risikoen for varierende sannsynlighet 

og alvorlighetsgrad når det gjelder rettighetene og frihetene til enkeltpersoner, vil Warsaw 

University of Technology og partneruniversitetet nevnt i søknaden implementere egnede 

tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et risikotilpasset sikkerhetsnivå, inkludert der 

det er hensiktsmessig også tiltakene nevnt i artikkel 32(1) i Europaparlamentets forordning 

2016/679. 

4. Dine personopplysninger vil bli behandlet med henblikk på å gjennomføre konkurransen samt 

for å publisere resultatene oppnådd på de ulike trinnene i konkurransen - grunnlaget for 

behandling av dine personopplysninger er art. 6 sek. 1 bokstav c i GDPR. 

5. Warsaw University of Technology har rett til å overføre dine opplysninger til 

partneruniversiteter for å vurdere søknader.  

6.  Warsaw University of Technology har ikke til hensikt å overføre dataene dine utenfor det 

europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

7. Warszaw University of Technology og partneruniversitetet som er angitt i søknadsskjemaet skal 

på forespørsel gjøre tilgjengelig for revisor all informasjon som er nødvendig for å vise samsvar 

med disse prinsippene, og skal tillate og bidra til revisjoner, inkludert inspeksjoner, utført av en 

revisor med mandat i forhold til behandling av personopplysninger. 

8. Du har rett til innsyn i dine personopplysninger, og du har rett til å korrigere opplysningene, 

slette opplysningene, begrense databehandlingen og protestere mot databehandling. 

9. Dine personopplysninger vil ikke bli gjort tilgjengelige for tredjepart bortsett fra enheter som 

er autorisert i henhold til lovbestemmelser. 

10. Dine personopplysninger kan innhentes av enheter som er innleid av Warszaw University of 

Technology for å utføre oppgaver knyttet til behandling av personopplysninger. 

11. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet i automatiserte beslutnings- og 

profileringsprosesser. 

12. Deling av personopplysninger er frivillig, men unnlatelse kan resultere i manglende evne til å 

utføre oppgaver spesifisert i punkt 3. 

13. Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten - President for Kontoret for personvern dersom du 

mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med bestemmelsene i GDPR-

forordningen. 

14. Enhver tvist som oppstår i forbindelse med disse prinsippene, som Warszawa teknologiske 

universitet og partneruniversitetet angitt i søknadsskjemaet ikke vil kunne løse i minnelighet, 

vil bli sendt til jurisdiksjonen District Court of Warszawa.  
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