Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby udziału w konkursie
„XI Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej” – 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 (zwanego dalej RODO)
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Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Politechnika
Białostocka,
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Administratorem).
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl;
Obsługa konkursu przetwarza jedynie następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły,
klasa, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) udziału w konkursie - na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) archiwizacji – na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
w ogłoszeniach dotyczących konkursu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed
jej wycofaniem,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie
obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do
Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie „XI Konkurs Matematyczny
Politechniki Białostockiej”
Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

