
Polityka Prywatności 
 
Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Hackathonie 
organizowanym w dniach 4-5 października 2022 roku („Hackathon”) oraz Wydarzeniach 
towarzyszących, które odbędą się w dniach 23.09.2022 oraz 29.09.2022 (Wydarzenia 
towarzyszące). 
 
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 
 
Z administratorem można kontaktować się: 

listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 
Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest 
korespondencja); 

telefonicznie: 22 55 20 000. 
 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. 
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 
danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu “Drought re-drafting with 
NEB skills for the future” w ramach Programu New European Bauhaus 2022 Hackathon Week, 
finansowanego ze środków EIT Climate-KIC. 
 
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. 
Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
pzd@uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania projektu tj. do 31.12.2022 r., a po jego 
zakończeniu przez okres 5 lat. 
 
Odbiorcy danych 
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, 
współpracownicy lub studenci  Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać 
Państwa dane w związku z realizowanym projektem. 
Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie 
określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, 
jak np. grantodawca tj. EIT Climate-KIC. 
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
 
Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla 
edukacji firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych) w jej centrach przetwarzania danych . 
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych 
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Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez 
RODO tj. prawo do: 

dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych. 
 
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 
 
Podanie danych jest niezbędne dla realizacji projektu i jego rozliczenia. Podanie innych 
danych, które nie są niezbędne dla realizacji projektu  jest dobrowolne. 
 


