
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA z siedzibą w Bydgoszczy 

(85-711), ul. Połczyńska 2 lok. 145, www.eduelektra.pl, zwana dalej Administratorem. 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczącym Pani/Pana danych, prosimy o kontakt 

pod adres e-mail: fundacja@eduelektra.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy w związku z pełnieniem przez Panią/Pana funkcji przewodniczącej/ 

przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej lub/i członka Szkolnej Komisji Konkursowej lub/i członka 

Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w roku szkolnym 

2022/2023. 

4. Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię i nazwisko, numer 

telefonu i adres poczty elektronicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Administratora z Panią/ Panem,  

w związku z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

– dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 

– sponsorom, partnerom branżowym oraz podmiotom, które objęły patronatem Olimpiadę, 

– członkom: Komitetu Głównego Olimpiady, Rady Naukowej Olimpiady, Szkolnych Komisji Konkursowych, 

Komitetów Okręgowych Olimpiady oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację   

i przeprowadzenie Olimpiady np. nauczycielom, 

– podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w szczególności: prawne, księgowe i doradcze, 

– podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do 

Pani/Pana danych osobowych (np. organom władzy publicznej). 

7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do 5 lat od ich pozyskania. Wskazany okres może zostać 

przedłużony  w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa 

związane  z przetwarzaniem danych osobowych: 

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania/ uzupełnienia swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana 

szczególną  sytuację, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

9. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem. 

10. Jednocześnie informujemy, że korzystanie z ww. praw może zostać ograniczone lub wyłączne na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których stosowania jest zobowiązany Administrator. 

11. Jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa). 
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