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Organizatorem Kursu jest Politechnika Warszawska Filia w Płocku.
Kurs skierowany jest do maturzystów.
Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zespołu Matematyki i Fizyki PW Filii w Płocku.
Rejestracja uczestników prowadzona jest internetowo przez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.pw.plock.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłosić można się tylko raz - na poziom podstawowy lub rozszerzony. Zgłoszenie się zarówno
na kurs na poziomie podstawowym oraz na rozszerzonym może skutkować spadkiem na
ostatnie miejsce na liście kwalifikacyjnej.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zapisów, ich zawieszenia bądź
przerwania bez podawania przyczyny.
O przydzieleniu do grup zajęciowych decyduje Organizator.
Zajęcia odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny i dobrowolny. Organizator nie ponosi kosztów dojazdów.
Uczestnicy projektu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad
BHP i p.poż. obowiązujących w PW Filii w Płocku. W przypadku naruszeń regulaminów
organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z dalszego udziału w
spotkaniach i poinformowania o zdarzeniu władz jego szkoły, rodziców lub opiekunów.
Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania poleceń wykładowców i postanowień wydawanych
przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań lub zawieszenia bądź
przerwania kursu bez podawania przyczyny.
Wszelkie informacje dotyczące kursu oraz oferty edukacyjnej uczelni będą wysyłane do
uczestników na adres e-mail podany w zgłoszeniu (i ewentualnie zamieszczone na stronie
www.pw.plock.pl).
Zajęcia nie mogą być rejestrowane i rozpowszechniane bez zgody prowadzących
i organizatora.
Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia, które mogą być umieszczone na stronie
internetowej PW, profilach PW w mediach społecznościowych oraz wykorzystywane w inny
sposób do celów promocyjnych Politechniki Warszawskiej.
Zgłoszenie uczestnictwa w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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
(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska
informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1,
00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem
mailowym: iod@pw.edu.pl
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia Kursu
podstawą do przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pan danych poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została
udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym
Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych
osobowych.
9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwia Pani/Panu udział w Kursie.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy RODO.

