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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), 

informujemy, iż:  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Manus z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. 

Grunwaldzka 61, 50-366 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000100892, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla  

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającą nr NIP: 8981011437 oraz REGON: 930490978.   

Cel przetwarzania danych:  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do udziału w projekcie  „Mistrzostwa w 

Algorytmice i Programowaniu Przemysłu Przyszłości” zwanego dalej Projektem 3P. W przypadku 

niezakwalifikowania się do projektu, Państwa dane osobowe zostaną usunięte i nie będą podlegać 

dalszemu przetwarzaniu.  

Źródło pochodzenia danych:  

Kategorie przetwarzanych danych osobowych to:  

a) Imię i nazwisko;  

b) Adres e-mail;  

c) Numer telefonu;  

d) Nazwa uczelni;  

e) Nazwa miasta, w którym mieści się uczelnia;  

f) Kierunek studiów;  

g) Nazwa specjalności (nieobowiązkowo);  

h) Stopień studiów;  

i) Rok studiów; Odbiorcy danych:  

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.  
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Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub hostingowe.  

Okres przechowywania danych osobowych:  

W przypadku zakwalifikowania się do projektu Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 

okres co najwyżej roku po oficjalnym zakończeniu Projektu 3P m.in. w celu zapewnienia Państwu 

oświadczeń uczestnictwa w Wydarzeniu. Po upłynięciu tego czasu zostaną one usunięte.  

Prawo dostępu do danych osobowych:  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania. Mają również 

Państwo możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, co jednoznaczne będzie z rezygnacją z udziału w Projekcie 3P.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.  

  
 


