
Klauzula informacyjna RODO Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej 

i Ekologicznej (wyciąg z Regulaminu):  

 

1. Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz. 

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej, 

a w przypadku opiekunów w celu umożliwienia nadzoru merytorycznego sprawowanego 

nad uczestnikiem Olimpiady. Dodatkowo w ramach upowszechniania wiedzy w zakresie 

nauk biologicznych, powiadomienia o wynikach konkursu i przyznaniu nagród, w tym 

również publikacji danych i wizerunku na stronie internetowej http://www.ukw.edu.pl, 

http://naukibiologiczne.ukw.edu.pl, a w przypadku laureatów Olimpiady w celu 

zorganizowania procesu nadania indeksu uczelni wyższej. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Głównego Organizatora w celu 

wykonania ich obowiązków związanych z konkursem. Dane będą chronione zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i z ustawą o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 zezm.). 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Olimpiadzie. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo wycofania zgody. Zgodę dotyczącą uczestnictwa 

w Olimpiadzie można wycofać w dowolnym momencie przekazując taką informację 

na adres administratora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

6. Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora danych podmiotom 

upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, Państwa dane 

mogą zostać przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych 

związanych z otrzymaniem nagród. Dane laureatów Olimpiady niezbędne 

do przeprowadzenia procesu nadania indeksu (§14 pkt 3 Regulaminu Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej) mogą zostać przekazane w tym celu 

odpowiedniej uczelni wyższej. 

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez 

adres e-mail: iod@ukw.edu.pl 

8. Państwa dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 3 lat. 

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 
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