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 Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, ul.
Świeradowska 43, moich danych osobowych do celów związanych z
udziałem w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach
Obywatelskich, organizowanej przez Uczelnie Łazarskiego Wydział
Prawa i Administracji (Organizator Olimpiady).
 Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam
zgodę na upublicznianie moich danych osobowych na stronie
internetowej Organizatora Olimpiady, obejmującą również publikację
wizerunku dla celów wskazanych powyżej.
 Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Olimpiady Wiedzy o
Prawach i Wolnościach Obywatelskich.
 Oświadczam, że podaję swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym
jestem świadomy/świadoma, że brak podania danych osobowych
uniemożliwia udział w Olimpiadzie
 Udzielam zgody opiekunowi Olimpiady w mojej szkole do
wprowadzenia, dostępu oraz edycji moich danych osobowych w
Internetowym Systemie Obsługi Olimpiady..
 Oświadczam, że zostałem poinformowany/poinformowana o prawie
dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz o
prawie do odwołania lub zmiany mojej zgody w każdym czasie, przy
czym w takim wypadku, o ile dane osobowe okażą się niezbędne do
dalszego uczestnictwa w Olimpiadzie, Administrator ma prawo do

skreślenia mnie z listy uczestników Olimpiady na każdym jej etapie, na
co wyrażam zgodę.
 Oświadczam, że zostałem poinformowany/poinformowana, iż moje
dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w żadnym
innym celu niż wskazany powyżej, chyba że wyrażę na to odrębną
zgodę.
 Oświadczam, że zostałem/zastałam poinformowany/poinformowana,
że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach II
edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich jest
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43 oraz, że
podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia i dokumentowania Olimpiady, opublikowania
wyników poszczególnych etapów eliminacji Olimpiady, w tym
ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej
Olimpiady oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości. Także
wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione innym
podmiotom.
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