
 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu aplikacyjnym do konkursu 

ENHANCE STEM COMPETITION organizowanym przez Politechnikę Warszawską we współpracy 

z Uczelniami Partnerskimi: 

a) Chalmers University of Technology, z siedzibą w Goeteborg 41296, Szwecja; 

b) Norwegian University of Science and Technology, z siedzibą w Hogskoleringen 1, Trondheim 

7491, Norwegia; 

c) Politecnico di Milano, z siedzibą w Piazza Leonardo Da Vinci 32, Milano 20133, Włochy; 

d) Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, z siedzibą w Templergraben 55, 

Aachen 52062, Niemcy; 

a) Technische Universität Berlin z siedzibą w Strasse Des 17 Juni 135, Berlin 10623, Niemcy; 

b) Universitat Politècnica de València z siedzibą w Camino de Vera Sn Edificio 3a, Valencia 46022, 

Hiszpania; 

oraz do publicznego wyświetlania filmów z konkursu ENHANCE STEM COMPETITION, o którym mowa 

powyżej, kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000) oraz pod następującą klauzulą informacyjną. 

Na podstawie Art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4 maja 2016 - GDPR), Politechnika Warszawska informuje, że:  



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy 

Placu Politechniki 1, 00-661 Warszawa oraz Uczelnia Partnerska wskazana w formularzu 

zgłoszeniowym. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przetwarzanie danych 

osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl. 

3. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i 

wolności osób bezstronnych, Politechnika Warszawska oraz Uczelnia Partnerska wskazana w 

formularzu zgłoszeniowym wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, w tym, w stosownych przypadkach, 

środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, a także w celu 

publikacji wyników uzyskanych na poszczególnych etapach Konkursu - podstawą przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Politechnika Warszawska ma prawo przekazywać Pani/Pana dane do uczelni partnerskich w 

celu oceny wniosków konkursowych. 

6. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać pozyskanych danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.. 

7. Politechnika Warszawska oraz Uczelnia Partnerska wskazana w formularzu aplikacyjnym 

udostępniają audytorowi na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

zgodności z niniejszymi Zasadami, a także umożliwiają przeprowadzenie i uczestniczą w 

audytach, w tym inspekcjach, przeprowadzanych przez audytora uprawnionego w związku z 

Przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

10. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp jednostki, którym Politechnika 

Warszawska zleciła realizację zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania ani 

profilowania. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji zadań określonych w pkt 4. 

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia RODO. 

14. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszymi Zasadami, których Politechnika Warszawska i 

Uczelnia Partnerska wskazana w formularzu zgłoszeniowym nie będą w stanie rozstrzygnąć 

polubownie, będą poddane pod wyłączną jurysdykcję Sądu Okręgowego w Warszawie. 

 

mailto:iod@pw.edu.pl

