
             
 
Зобов’язання щодо інформації відповідно до статті 13 Регламенту   Європейського Парламенту та 
Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних 
- загальне положення про захист даних (Законодавчий вісник ЄС L 119/1 від 4 травня 2016 р.). 
 
1. Адміністратор даних 
Адміністратором, тобто особою, яка вирішує, як використовуватимуться ваші персональні дані, є 
Варшавський університет в особі ректора з місцем розташування вул. Краковскє Пшедмєшьчє 26/28, 
00-927 Варшава. 
 
2. Спеціаліст із захисту даних 
Ректор Варшавського університету призначив уповноваженого із захисту даних (IOD), з яким ви 
можете зв’язатися контакт у питаннях, що стосуються ваших персональних даних. Можна звернутися 
до інспектора надіславши електронний лист на адресу: iod@adm.uw.edu.pl 
 
3. Цілі обробки та правова основа обробки 
3 вашої згоди ми обробляємо ваші дані в області контактної інформації з метою проведення 
наукових досліджень (ст. 6 уст. 1 lit. a RODO), а точніше, щоб надіслати невеликий подарунок за 
участь у дослідженні. Згоду можна відкликати в будь-який час, надіславши електронний лист на 
адресу: ewa.haman@psych.uw.edu.pl або [тут адреса Олени] 
 
4. Термін зберігання ваших персональних даних 
3 вашої згоди ваші дані будуть оброблятися на час дослідження, а потім будуть 
знеособлені та заархівовані. 
 
5. Одержувачі ваших даних 
Одержувачами ваших даних будуть уповноважені законом особи, тобто працівники та 
співробітників Варшавського університету. Одержувачами даних також можуть бути суб’єкти, з 
якими Варшавський Університет підписав угоду про доручення обробки персональних даних, 
наприклад, у сфері надання послуг ІТ або знищення документів та осіб, уповноважених законом. 
 
6. Передача даних за межі Європейської економічної зони (ЄЕЗ) 
Ми проводимо дослідження за допомогою дисків, наданих Google. Ваші особисті дані 
оброблятимуться нашим постачальником послуг G-Suit for Education Google (з яким ми підписали 
угоду про обробку персональних даних) у їхніх центрах обробки персональних даних. 
 
7.  Права, пов'язані з обробкою персональних даних 
Ми гарантуємо виконання всіх ваших прав відповідно до RODO, тобто права доступу до даних, 
виправлення та право на видалення чи обмеження обробки персональних даних. 
 
8. Зобов'язання надати дані та наслідки ненадання даних 
Надання даних є добровільним, але якщо ви їх не надасте, ви не зможете отримати невеликий 
подарунок за участь у дослідженні. 
 
9. Право подати скаргу до Управління захисту персональних даних 
Якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує загальні положення про захист 
персональних даних, ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних. 


