Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
§ Listownie;
§ drogą elektroniczną: ukw@adm.uw.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet
Warszawski oraz korzystania przez Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do
zrealizowania procedur konkursowych związanych z projektem ELLIPSE.
Podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO*
Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: ukw@adm.uw.edu.pl.
W przypadku wyboru podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, obowiązek prawny wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r.
poz. 190).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wyborczych,
a następnie przez czas określony w przepisach i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej na
Uniwersytecie Warszawskim.
Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu
Warszawskiego w tym członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:
§ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
§ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
§ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
§ usunięcia danych osobowych;
§ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania
danych będą Państwo mogli uczestniczyć w projekcie ELLIPSE jedynie anonimowo tj.
bez podania imienia i nazwiska. Niepodanie danych uniemożliwi laureatom otrzymanie
nagród i/lub wyróżnień.

*

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

