Poniżej znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w procesie prowadzenia badań naukowych. Konieczność przekazania jej Pani/Panu
wynika z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 13 RODO)
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach badania naukowego „Ostrołęckie
obserwatorium oświatowe” jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować listownie (Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa) lub telefonicznie: 22 55 20 000.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach
dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD UW można się kontaktować wysyłając maila na adres:
iod@adm.uw.edu.pl.
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu naukowego „Ostrołęckie
obserwatorium oświatowe”. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyniki badań będą publikowane w formie
anonimowej. Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: badania.edukacyjne@uw.edu.pl .
4. Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez czas trwania projektu, czyli okres obowiązywania umowy współpracy
między Miastem Ostrołęka a Uniwersytetem Warszawskim. Po zakończonym projekcie dane zostaną
zanonimizowane.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym
badaniem i wykonaniem obowiązków służbowych.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu do
danych i ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym
momencie. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają
Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych Państwa dziecko nie będzie mogło
wziąć udziału w badaniu realizowanym w ramach projektu „Ostrołęckie obserwatorium oświatowe”.

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)

