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Załącznik nr 2c. Klauzula informacyjna 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  

ZE STATYSTYCZNYM TURNIEJEM DEBAT OKSFORDZKICH 

 

W związku z realizacją wymogów 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) - RODO, Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, informuje: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu; ul. Oławska 31, 
50-950 Wrocław – dalej „Administrator”.  

2. Inspektor Ochrony Danych 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem: 
IOD_USWRO@stat.gov.pl lub listownie pod adresem siedziby Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.  

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w  związku z wyrażoną przez 
uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji 
i przeprowadzenia Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także przeprowadzenia postępowania 
kwalifikacyjnego, dokumentowania Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, publikowania wyników 
oraz informacji związanych z organizacją i przebiegiem wydarzenia za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, w tym mediów społecznościowych. 

4. Obowiązek podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych  
i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi osobie zainteresowanej wzięcie udziału 
w Statystycznym Turnieju Debat Oksfordzkich. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych  

Odbiorcą danych osobowych w niezbędnym zakresie będzie Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz 
podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających 
realizację Statystycznego Turnieju Debat Oksfordzkich, a także w związku z publikowaniem przebiegu 
wydarzenia, odbiorcy środków masowego przekazu.  

6. Okresy przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia zakończenia zawodów. 

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Podane dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani procesom związanym z podejmowaniem 
zautomatyzowanych decyzji. 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą: 

a) prawo do dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych 
danych oraz uzyskania kopii tych danych, 

b) prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne 
przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania, 

c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły 
inne przeciwskazania prawne, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym 
wycofania zgody), 

e) prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych Osobowych. 
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9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(„EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub organizacjom 
międzynarodowym.  

10. Dodatkowe informacje 

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


