
 

  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych uczestników 
konkursu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu  
“Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” 

 

Informujemy, że w związku z udziałem przez Pana/-ią w konkursie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej na pracy dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej  
i kulturalnej studentów i doktorantów” (dalej: „konkurs”) organizowanym przez będziemy przetwarzać 
następujące dane osobowe Pana/-i:  

1) imię i nazwisko;  
2) nazwa uczelni; 
3) adres e-mail;  
4) numer telefonu; 
5) informacje o pracy dyplomowej lub rozprawie doktorskie oraz ukończeniu studiów. 

Ponadto w przypadku osób nagrodzonych przetwarzać będziemy informacje: 

1) numer rachunku bankowego;  
2) nr PESEL; 
3) adres zamieszkania;  
4) urząd skarbowy; 
5) inne dane wymagane celem odprowadzenia podatku. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu Pana/-i danych osobowych: 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pana/-i (dalej na potrzeby niniejszej Informacji 
będzie Pan/-i nazywany/-a „Podmiotem danych”) danych osobowych jest Parlament Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 18/16, 00-028 Warszawa, wpisanym 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000417350, NIP 5252524863, REGON 145921006 (dalej: „Administrator”).  

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych. Podmiot danych może skontaktować się pisemnie 
z Administratorem wysyłając pismo na adres: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Brackiej 18/16, 00-028 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: sekretariat@psrp.org.pl .  

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie art. 6 lit. a i e dane osobowe Podmiotu danych będą przetwarzane na potrzeby organizacji 
konkursu. Dane osobowe Podmiotu danych mogą być udostępniane lub powierzane następującym 
kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Administratora, czyli podmiotom świadczącym na rzecz 



 

Administratora usługi, w szczególności usługi informatyczne, hostingowe, księgowe oraz organom 
państwowym.  

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W przypadku przetwarzania danych Podmiotu danych w celu organizacji konkursu, będą przetwarzane 
dane Podmiotu danych nie dłużej niż przez 1 rok od jego zakończenia. W przypadku osób nagrodzonych 
dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązki 
przechowywania dokumentacji księgowej oraz zadania zleconego. 

PRAWA PODMIOTU DANYCH  

Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany Podmiotowi danych przysługuje prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu danych przez Administratora. 
Podmiot danych nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 
jego danych osobowych, w tym profilowaniu, która wywoływałaby wobec niego skutki prawne  
lub w podobny sposób istotnie na niego wpływała. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia udział w 
konkursie. 

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO  

Administrator informuje, że co do zasady nie będzie przekazywał danych osobowych Podmiotu danych 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM  

Podmiot danych może skontaktować z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora podany powyżej, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@psrp.org.pl.  

 


