Regulamin Wielkiego Quizu Łazarskiego 2020
1. Organizatorem konkursu jest Uczelnia Łazarskiego za pośrednictwem Samorząd
Studentów Uczelni Łazarskiego.
2. Wydarzenie Wielki Quiz Łazarskiego jest przeznaczone dla członków Społeczności Uczelni
Łazarskiego.
3. Nagrody, które można zdobyć w konkursie są przeznaczone dla członków Społeczności
Uczelni Łazarskiego.
4. Powstałe wątpliwości w trakcie trwania quizu rozstrzyga organizator.
5. Zgodnie z art. 13 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, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w
Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
5.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem - iod@lazarski.edu.pl.
5.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacja konkursu „Wielki Quiz
Łazarskiego” na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest organizacja
konkursu, w zakresie pomocy technicznej, informowanie o wynikach i wyłanianie zwycięzców,
przyznanie, odbiór i rozliczenie nagród konkursowych.
5.4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i
związanych z nagrodą uzyskaną w konkursie do czasu przedawnienia należności/zobowiązań
podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny
do realizacji konkursu „Wielki Quiz Łazarskiego”.
5.6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również naszym
podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania i narzędzi
informatycznych oraz firmom zapewniającym hosting.
5.7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
5.8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
5.10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
5.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów."

