
Załącznik nr 6.

Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów

wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 zwanego dalej « RODO » informujemy, że wspólnie przetwarzamy
Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień
Współadministratorów. Szczegóły dotyczące tej współpracy:

I. Współadministratorzy danych osobowych
Informujemy, że Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

a) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, przy
ulicy Chodakowskiej 19/31 (03-815 Warszawa), wpisanym do ewidencji uczelni
niepublicznych prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 95,
NIP: 118‐01‐97‐245, REGON: 01194798

b) Politechnika Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego
27, 50-370 Wrocław.

Kontakt z administratorami i IOD

Z Administratorami można się kontaktować pisemnie na adres ich siedzib podany wyżej a
ponadto z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i z wyznaczonym tam IOD-em
skontaktujesz się pisząc na adres: iod@swps.edu.pl
Natomiast zwracając się do Politechniki Wrocławskiej na adres inkubator@pwr.edu.pl, a z
wyznaczonym tam IOD-em skontaktujesz się pisząc na adres: iod@pwr.edu.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach organizacji i
przeprowadzenia rekrutacji do Konkursu pod nazwą Change It. Impactful Innovation
Challenge (zwanym dalej Konkursem) na podstawie zgody wyrażonej przez podanie nam
Pani/Pana danych. Chodzi tu o dane dobrowolnie podawane przez Panią/Pana danych w



związku z formularzem rejestracyjnym do Programu. Taka dobrowolna zgoda jest przesłanką
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit 1 RODO.

Odbiorcy danych
U samych Współadministratorów dostęp do danych osobowych będą mieć odpowiednio
upoważnieni pracownicy. Natomiast Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne,
takie które współpracują z uczelniami przy tym Konkursie i świadczące im różne usługi,
wymagające użycia danych osobowych jak np. kurierskie, pocztowe, informatyczne (także do
założenia konta gdyby Konkurs odbywać się miał w trybie zdalnym). Odbiorca taki może
stać się nowym i odrębnym od obu uczelni administratorem danych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Z wyjątkiem przechowywania danych w chmurze informatycznej nie przewidujemy
możliwości transferu Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Także dostawca usługi Google Workspace for Education, z której korzysta Politechnika
Wrocławska i Uniwersytet SWPS jest jej podmiotem przetwarzającym i deklaruje, że
przetwarzanie odbywa się w centrach na terenie UE. Korzystanie z różnych stron
internetowych może powodować instalowanie u użytkownika plików cookies i korzystanie z
narzędzi Google Analytics co wiąże się z transferem danych poza UE. Takie pliki można
zablokować albo wyłączyć w ustawieniach przeglądarek.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu realizacji Konkursu będą przechowywane przez niezbędny
okres uczestnictwa w Konkursie (albo do wycofania zgody przez osobę, której te dane
dotyczą). Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej
cofnięciem. Ze względu na przewidywane przez Organizatorów publikowanie informacji o
Uczestnikach (w tym ich wizerunków i zapisów audio/wideo), usunięcie ich danych może
być utrudnione i zależeć od miejsca i sposobu publikacji.
Uczelnie przechowują też dokumentację i zawarte w niej dane osobowe na podstawie
przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Ten obowiązek może oznaczać,
że usunięcie danych z dokumentacji nie będzie możliwy choć w miarę możliwości planujemy
stosowanie anonimizacji dokumentów.

Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani/Panu :

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych i uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe - w zakresie wskazanym
w art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych poprzez żądanie
poprawienia treści danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych - jeżeli spełniona zostanie jedna
z przesłanek określonych w art, 17 RODO, (m.in. gdyby dane nie były już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane). Prawo do usunięcia danych może



zostać ograniczone ze względu na obowiązki wynikające z prawa obowiązującego
danego Administratora;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO, (m.in. w razie kwestionowania prawidłowości
danych osobowych);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych - w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych;

Obligatoryjności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe tylko dla osób chcących wziąć udział w
Konkursie. Nie podanie danych osobowych wyklucza z udziału w Konkursie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu - nawet w celu ustalenia kryteriów udziału w
konkursie. Przetwarzanie zautomatyzowane (przy pomocy systemów informatycznych,
formularzy www itp.) nie wiąże się z podejmowaniem decyzji bez udziału człowieka.

Najważniejsze uzgodnienia obu administratorów
Współadministatorzy uzgodnili, że aby skorzystać z wyżej wskazanych praw należy zwrócić
się do Uniwersytetu SWPS (również gdy dotyczy to przetwarzania przez Politechnikę
Wrocławską). Przed realizacją praw z RODO nastąpi weryfikacja tożsamości - Uniwersytet
SWPS będzie musiał Panią/Pana zidentyfikować i zweryfikować czy osoba wnosząca dane
żądanie może tego wymagać. Konieczne będzie okazanie dokumentu lub użycie
odpowiednich narzędzi zaufania w komunikacji elektronicznej.
Ponadto Uniwersytet SWPS:

a) odpowiada za wskazanie podstaw przetwarzania danych i zapewnia Pani/Panu
warunki do wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie;

b) dane, które zbierze przekaże następnie w niezbędnym zakresie Politechnice
Wrocławskiej;

c) spełni obowiązki informacyjne czyli przedstawi Pani/Panu niniejszą klauzulę
informacyjną i zachowa tego potwierdzenie;

d) przyjmie od Pani/Pana wnioski dotyczące praw wynikających z RODO i po
weryfikacji tożsamości przekaże je Politechnice Wrocławskiej;

e) i w razie takiej potrzeby będzie zawiadamiał Panią/Pana o naruszeniach
ochrony danych jakie wystąpiły u niego i w Politechnice Wrocławskiej;

Natomiast Politechnika Wrocławska:
f) współtworzyła treść niniejszej klauzuli informacyjnej;
g) w razie potrzeby przekaże do Uniwersytetu SWPS wszystkie informacje

potrzebne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych
i przekazania Pani/Panu wiadomości o skutkach naruszenia;

h) zrealizuje Pani/Pana wnioski dotyczące praw wynikających z RODO
otrzymane od Uniwersytetu SWPS (w szczególności pousuwa dane lub



ograniczy ich przetwarzanie) polegając na jego prawidłowości weryfikacji
tożsamości;

i) usunie dane osobowe Pani/Pana otrzymane od Uniwersytetu SWPS -
niezwłocznie po wygaśnięciu umowy o współpracy obu administratorów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

● imię, nazwisko,
● studencki/prywatny adres e-mail,
● telefon kontaktowy
● oświadczenie studenta w sprawie jego statusu jako studenta Politechniki

Wrocławskiej lub studenta Uniwersytetu SWPS
● aktualny wydział i kierunek studiów
● opis pomysłu na biznes
● opis zespołu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału
w Konkursie na najlepszy projekt empiryczny organizowanym zgodnie z regulaminem
konkursu.

..............................................................
(miejscowość i data)

..............................................................
(podpis/-y każdej/każdego z uczestniczek/uczestników)

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

[ ] Wyrażam zgodę na zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku w ramach
Konkursu w formie fotografii oraz materiałów audiowizualnych i wykorzystywanie fotografii
oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym ze statutową działalnością
Organizatorów i poprzez publikację ww. na własnych stronach internetowych, w mediach
społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych. Rozumiem, że wyrażenie zgody
jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.



[   ] Potwierdzam, że otrzymał/-em „Informację o przetwarzaniu danych osobowych”

……………………………………………………….
Czytelny podpis i data


