
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA PRACOWNIKÓW 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych na potrzeby organizacji zajęć sportowych dla Pracowników  

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. Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie 

informacji na temat zajęć dla Pracowników. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA  

Państwa dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres mailowy - będą przetwarzane w celu zapisu i uczestnictwa  

w zajęciach sportowych dla Pracowników organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Podane 

dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w 

dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: sportowy.uniwersytet@uw.edu.pl. Przypominamy 

jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania całego cyklu zajęć sportowych dla pracowników. 

ODBIORCY DANYCH 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 

muszą przetwarzać Państwa dane w związku z organizacją zajęć. Odbiorcą Państwa danych będzie także Biuro Spraw 

Socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przetwarzanie danych w tym podmiocie odbywa się na podstawie 

oddzielnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-

pracownika/. 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 danych1. Dodatkowo Państwa dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, 

zatwierdzoną przez Komisję Europejską2. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.   

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

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 aby wziąć udział w zapisach na zajęcia.  

Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów, dla których dane są zbierane. 

                                                           
1 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
2 https://www.privacyshield.gov 


