INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (zwanego dalej: „RODO”), informuję, że
1. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem deklaracji członkostwa
jest Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowych (dalej: Koło), działające przy Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, zarejestrowane przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Wykazie
Kół Naukowych i Artystycznych pod numerem 569.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod wskazanym powyżej adresem
lub poprzez adres e-mail info@knprk.com.pl.
3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych: imię i
nazwisko, data urodzenia, rok studiów, numer indeksu, adres e-mail oraz numer telefonu.
4. Dane osobowe przetwarzane są tylko do celów, w jakich zostały przekazane
Administratorowi, tj. w celu realizacji postanowień Statutu Koła, w szczególności
uzyskania członkostwa w Kole oraz do wszelkich kwestii administracyjnych związanych z
członkostwem w Kole.
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Kołem tj.
kancelarie, organizacje studenckie według ich polityki prywatności.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i Statut Koła.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uzyskania członkostwa
w Kole i możliwości działania w Kole.
8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w
ust. 4 niniejszej informacji, jednakże nie dłużej niż do czasu utraty członkostwa w Kole.
9. Dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
10. Dane osobowe nie
międzynarodowej.
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11. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
Administratora. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uznasz, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

