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Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Unilink S.A. z siedzibą  
w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000341057, NIP 113-23-98-690, o kapitale zakładowym w wysokości 
559.786 zł, opłaconym w całości.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej  
e-mail: rodo@unilink.pl. 

3. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia  
i rozstrzygnięcia „Ogólnopolskiej Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO. 

5. Dane osobowe Uczestników i rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane nie dłużej niż 
przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników 
Olimpiady wraz z wręczeniem nagród oraz dyplomów Zwycięzcom i Laureatom.  

6. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 
UODO - adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Rodzicom/opiekunom prawnym, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo, by w dowolnym 
momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, 
którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

8. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu do Olimpiady nie są przetwarzane przez Administratora w 
sposób zautomatyzowany. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
Olimpiadzie. 
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