
                                                                                                                                                  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ; Polski Związek Stowarzyszeń 
Wynalazców i Racjonalizatorów  z siedzibą przy ul. T.Czackiego 3/5, w Warszawie (kod 
pocztowy: 00-043), tel.: 22 / 827-36-10, adres e-mail: kontakt@pzswir.pl 

• Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z realizacją zadania publicznego związanego z organizowaniem 
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. 
 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja związana z organizowaną Olimpiadą Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości. 

 Celem zbierania danych jest realizacja Olimpiady Innowacji Technicznych i 
Wynalazczości – finał ogólnopolski 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie realizacji projektu MEN 
związanego z realizacją Olimpiad -  okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy tj. do końca 2019 roku. 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Olimpiadzie Innowacji 
Technicznych i Wynalazczości oraz do realizacji zadań wynikających z umowy z 
Ministerstwem Edukacji Narodowej. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwy w finale Olimpiady.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
*; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

− prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą warunków udziału w 
Olimpiadzie  oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 


