
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla  członków struktur  - Komitetu Głównego, Komisji 
Zadaniowej, Komitetów Okręgowych, koordynatorów szkolnych, ekspertów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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  (RODO) poniżej przekazuję następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w 
Warszawie ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa 
KRS 0000310019   

DANE KONTATKOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można kontaktować się korespondencyjnie (adres j.w.) lub 
mailowo – stowarzyszenie.em@gmail.com. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:  
przeprowadzenia  ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów (OMJ) – art. 6 ust. 1 
lit. a, lit. c i lit. e RODO, w związku z brzmieniem § 9, § 13 i § 16 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, a także w związku z treścią Regulaminu 
OMJ. 
prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów , statystycznych i analitycznych – 
art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO; 
zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III etapu, w tym w 
zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. 
e i lit f RODO; 
prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i 
finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO; 
prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie 
Matematycznej oraz o osiągnięciach jej uczestników m.in. poprzez rozpowszechnianie 
informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych 
organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych i innych podmiotów, 
wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f 
RODO; 
udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6 
ust. 1 lit. c RODO; 
wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych 
przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

ODBIORCY DANYCH Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących 
przepisów - np. organom administracji rządowej, sądom, Policji, a także podmiotom 
współpracującym z administratorem tj. kancelarii księgowej, kancelarii prawnej, firmie 
kurierskiej itp. Dane będą udostępniana także członkom struktur OMJ. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH  

Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres trwania Olimpiady Matematycznej Juniorów, 
a następnie przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wywiązania się przez 
Administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących 
przepisów. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia 
ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZROCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, 
którym jest: 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH  I INNE 
INFORMACJE 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem 
Pani/Pana udziału w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. 
 
Dane nie będą profilowane ani nie będą przekazywane do podmiotów spoza obszaru EOG.  

 


