INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ SZKOŁĘ GŁÓWNĄ HANDLOWĄ W WARSZAWIE
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW OLIMPIADY UMIEJETNOŚCI HOTELARSKICH
Administrator
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny
Olimpiady Hotelarskiej „Umiejętności kluczem do przyszłości w hotelarstwie” jest Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej
Administratorem.

2.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@sgh.waw.pl.

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe uczestników (uczniów – uczestników zawodów Olimpiady, ich opiekunów prawnych i nauczycieli
przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie) będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
etapu centralnego Olimpiady, w tym w szczególności:
a.
umożliwienia udziału w Olimpiadzie;
b.
ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronie
internetowej Administratora;
c.
informowania uczestników Olimpiady za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego o
sprawach związanych z Olimpiadą;
d.
wydawania zaświadczeń o udziale w Olimpiadzie;
e.
prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów organizowanych w ramach Olimpiady;
f.
zapewnienia warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów etapu centralnego, w tym w
zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów;
g.
prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych;
h.
prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie oraz o osiągnięciach jej
uczestników m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościach, na
stronach internetowych Administratora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych i innych
podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych.
i.
rozpatrywanie odwołań od oceny prac na poszczególnych etapach olimpiady.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO1 w związku z
przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2, Ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty3 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad4.
4.

Kategorie danych osobowych i źródło pochodzenia danych
Zakres danych osobowych laureatów poszczególnych etapów olimpiady obejmuje: imiona i nazwiska,
data i miejsce urodzenia, klasa i szkoła, do której uczęszcza.
Zakres danych opiekunów uczestników olimpiady ze szkoły, do której uczęszczają obejmuje: imiona i
nazwiska opiekunów, numer kontaktowy oraz adres e-mail.

1

Rozporządzenie 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), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.
2
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).
3
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036).

Dane osobowe znajdujące się w dokumentacji z etapu szkolnego Olimpiady zostały udostępnione
Administratorowi przez Komitet Szkolny działający przy szkole, której uczniem jest uczestnik Olimpiady.
5.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki
obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych
podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu zapewnienia warunków logistycznych
do przeprowadzenia etapu centralnego, w tym w zakresie dojazdu lub zakwaterowania. Dane osobowe
laureatów Olimpiady (imiona, nazwiska, szkoła) zostaną podane do publicznej wiadomości.

6.

Czas przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i
komunikowania się z Panią/Panem w związku z olimpiadą, a następnie przez czas niezbędnego
przechowywania dokumentacji archiwalnej.

7.

Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
8.

Prawo wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

