Zapraszamy Cię do uważnego przeczytania informacji o tym co Politechnika Wrocławska zrobi z
danymi osobowymi jakie pozostawisz przy zapisach na zajęcia Akademii Młodych Odkrywców. Od
26 maja 2018 r. stosujemy się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ten akt prawny dotyczy przetwarzania Twoich danych
osobowych. Poniżej znajdziesz kilka ważnych dla Ciebie informacji.
O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które podajesz decyduje Administrator,
którym staje się Politechnika Wrocławska. Siedziba Administratora mieści się we Wrocławiu przy
Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju. Kontakt z
przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na
stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył też osobę pełniącą zadania Administratora
Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Siedziba IOD jest taka sama jak
siedziba Administratora. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: abi(AT)pwr.edu.pl
Zgadzasz się na użycie danych
Skoro pozostawisz nam dane osobowe potrzebne Uczelni (swoje i swoich podopiecznych –
małoletnich do 13 roku życia) to przyjmiemy, że wyrażasz tym samym zgodę na użycie tych danych w
celu przeprowadzenia zapisów i w celach organizacyjnych Akademii Młodych Odkrywców (AMO).
Uczestnicy zajęć AMO są z reguły małoletnimi, którzy nie ukończyli 13 lat i podstawą do
przetwarzania ich danych jest wyłącznie zgoda uprawnionego opiekuna.
Staramy się na równi z danymi osobowymi dbać o bezpieczne postępowanie z wizerunkiem. Nie
zabraniamy robienia zdjęć i nagrań podczas zajęć. Uczestnicy zajęć bywają zatem fotografowani
podczas zajęć i eksperymentów – w tym także przez innych Uczestników. Sporządzamy też
dokumentację naszej pracy i wykorzystujemy ją do promowania nauki i wiedzy. Niezwykle trudne jest
wyodrębnienie z grup uczestników takich osób, które nie mają zgody na utrwalenie ich wizerunku.
Godząc się na udział w zajęciach akceptujesz też zatem wykorzystanie wizerunku uczestników w
powyższych okolicznościach.
Przetwarzanie danych osobowych, które właśnie podajesz może okazać się Uczelni niezbędne przy
udostępnianiu pomieszczeń, sal wykładowych i laboratoriów dla osób związanych z AMO. Jeśli część
zajęć odbywać się będzie poza Uczelnią a na terenie innych instytucji możemy zostać zobligowani do
ujawnienia danych i weryfikacji uprawnień do wstępu do cudzych obiektów. Jeśli zajdzie taka
konieczność to zawsze ograniczymy zakres udostępnianych danych osobowych do niezbędnego
minimum - tak aby zapewnić ochronę Twoich praw i wolności.
Przez okres trwania zajęć AMO nie użyjemy tych danych do jakichkolwiek innych celów i nie
będziemy ich nikomu udostępniać bez Twojej wiedzy. Zachowujesz przy tym prawo m.in. do wglądu
do danych i ich poprawiania a także do ich usunięcia. W takim przypadku zapomnimy o Tobie a
wszelkie dane przepadną. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania
zapisów i do przygotowania zajęć przez Uczelnię. Nieudostępnianie tych danych uniemożliwiłoby
jednocześnie udział w rekrutacji do AMO i w zajęciach.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Tylko przez okres trwania zajęć (czyli za Twoją zgodą). Po tym okresie usuniemy zbędne już dane
osobowe. Udostępniamy też odpowiednie systemy, które pomagają w zajęciach, ale mamy prawo
określać zasady na jakich z nich się korzysta. Stosujemy w obrębie kampusu i w obiektach Uczelni
monitoring wizyjny, ale ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osób i mienia Uczelni. Spotkasz się z
odpowiednimi oznaczeniami w tych obiektach gdzie działa monitoring. Do nagrań, które powstają
przy tej okazji stosujemy odpowiednio (i w miarę możliwości) przepisy dotyczące danych osobowych.
Do nagrań mają dostęp wyłącznie uprawnione osoby. Nie udostępniamy nagrań z monitoringu na
Twoje żądanie. Udostępnimy je natomiast uprawnionym do tego organom, ale zastrzegamy, że
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skorzystamy z nich też w celu dochodzenia uprawnionych roszczeń Politechniki Wrocławskiej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych Uczelni.
Nie ujawniaj sam tego czego nie musisz
Coraz częściej pochopnie dzielimy się informacjami o sobie. W portalach społecznościowych i w
aplikacjach na smartfona zostawiamy informacje na swój temat. Zachęcamy Cię do rozważnego
traktowania prywatności – swojej oraz innych uczestników zajęć AMO. Jeśli ujawniasz jakiejś
informacje o sobie publicznie to tym samym zrzekasz się prywatności w ujawnionym zakresie.
Masz wpływ na swoją prywatność
Pamiętaj także, że bez odrębnego zezwolenia (lub upoważnienia w odpowiedniej formie) Uczelnia nie
udostępni Twoich danych nikomu, kto nie wykażę podstawy prawnej dla takiego żądania. Nie
podamy więc udostępnianych tu danych osobom trzecim w tym także innym uczestnikom, ich
opiekunom, rodzinie, kolegom.
• Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom w celach niezgodnym z realizacją
zajęć ani nie wykorzystujemy ich sami do celów marketingu bezpośredniego.
• Nie przekażemy udostępnionych danych do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
• Nie profilujemy uczestników zajęć na Politechnice Wrocławskiej.
• Podane nam dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
• Masz prawo żądania dostępu do podanych nam danych osobowych oraz prawa do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo zwrócenia się o
przeniesienie podanych nam danych.
• Możesz zwrócić się do organu nadzorującego przetwarzanie danych ze skargą jeśli uznasz, że
Uczelnia przetwarza dane niezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, ale nie będzie to miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Uczelnia dokonywała do tego
momentu na podstawie Twojej zgody (czyli jeszcze przed jej wycofaniem).
Szczególne rodzaje przetwarzania danych, które spotkasz na Uczelni
Zwróć uwagę komu podajesz informacje na swój temat. Gdy będziesz korzystać z niektórych zasobów
udostępnianych Ci przez Uczelnię możesz też napotkać informacje o tym, że inne podmioty
zamierzają przetwarzać Twoje dane osobowe. W takich przypadkach zwróć uwagę na to, że
administratorem Twoich danych może być inny podmiot niż Uczelnia. Decyzja co do udostępnienia
takich informacji pozostanie Twoją dobrowolną decyzją i powinna być podjęta świadomie, z rozwagą.
---------------------------------------------------------------------------------------- * Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych oraz wizerunku (moich i podopiecznego) w celu przeprowadzenia zapisów na
zajęcia AMO w Politechnice Wrocławskiej - odpowiednio do przepisów 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.
 Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Politechnikę Wrocławską dla
potrzeb określonych powyżej.
 Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni oferty dostosowanej do moich potrzeb
(w tym ewentualnie dopasowywanej w sposób zautomatyzowany) i na przesyłanie mi w
przyszłości informacji o innych zajęciach popularyzujących naukę i wiedzę oraz o ofercie
edukacyjnej Politechniki Wrocławskiej.
 * Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że Politechnika Wrocławska niniejszym zastrzega, że
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przeze mnie danych nieprawdziwych lub
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błędnych oraz z tytułu składania przez kandydata na studia oraz studenta oświadczeń
nieprawdziwych. Rozumiem, że mogę ponieść odpowiedzialność za składanie
nieprawdziwych oświadczeń, przerabianie dokumentu i używanie go jako autentycznego,
podawanie błędnych lub nieprawdziwych danych, składanie nieprawdziwych oświadczeń.
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