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Załącznik nr 1 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ 

DOTYCZĄCY WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ POMIĘDZY ADMINISTRATORAMI DOKONA-

NYCH NA PODSTWIE ART. 26 RODO W ZAKRESIE WSPÓŁADMINISTROWANIA DA-

NYMI OSOBOWYMI 

§ 1 

WARUNKI I ZASADY WSPÓŁPRACY 

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest administratorem danych 

osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z realizacją zadania publicznego pn. 

„Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022.” zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

2. Administrator powołał Komitet Główny, Komitety Diecezjalne (organ wykonawczy diece-

zji)  

i Komitety Szkolne (organ wykonawczy szkoły) do przeprowadzenia zawodów Olimpiady 

Teologii Katolickiej (dalej: Olimpiady) w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) - (dalej: Rozpo-

rządzenie) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w 

sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, diecezje odpowiadające za Komitety Diecezjalne i 

szkoły odpowiadające za Komitety Szkolne, są współadministratorami danych osobowych 

na podstawie art. 26 ust. 1 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 dyrek-

tywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na mocy porozumienia, które stanowi niniejszy załącznik 

do Regulaminu OTK . 

4. Komitet Główny, Komitety Diecezjalne i Komitety Szkolne zbierają i przetwarzają dane 

osobowe uczestników Olimpiady TK, w celu: 

1) rejestracji udziału i przeprowadzenia zawodów Olimpiady Teologii Katolickiej – art. 6 ust. 1 

lit. a, lit. c i lit. e RODO, w związku z brzmieniem § 9, § 13 i § 16 Rozporządzenia, a także 

w związku z treścią Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej, dostępnego na stronie in-

ternetowej pod adresem: https://otk.pl/; 

2) ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na 

stronach internetowych, w tym portalach społecznościowych organizatorów – art. 6 ust. 1 

lit. e) oraz  

lit. f) RODO;  

3) rejestrowania do dokumentacji i rozpowszechniania wizerunku uczestników na stronach in-

ternetowych, w tym portalach społecznościowych organizatorów — art. 6 ust. 1 lit. e) oraz  

lit. f) RODO w zakresie dokumentacji i rozpowszechniania ujęć grupowych oraz art. 6 ust. 1  

lit. a) RODO w zakresie ujęć indywidualnych; 

4) wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub komitet or-

ganizujący dany stopień zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

5) przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  

6) prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RO-

DO;  

7) zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III stopnia, w tym  

w zakresie dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i innych atrakcji na czas III etapu OTK – 

art. 6 ust. 1 lit. e) i lit f) RODO;  

8) prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych 

i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. f) RODO;  
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9) prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie oraz 

o osiągnięciach jej uczestników (najlepsze wyniki, imię i nazwisko, szkoła, wizerunek) 

m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościo-

wych, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek pu-

blicznych  

i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO; 

10) udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6  

ust. 1 lit. c) RODO;  

11) wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych 

przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

5. Dane osobowe Uczestnika zawodów pozyskane przez Administratora w związku 

z uczestnictwem  

w zawodach Olimpiady Teologii Katolickiej przetwarzane są przez okres: 

1) w przypadku dokumentacji konkursowej przez czas obsługi danej edycji OTK, tzn. okres 

bezpośrednio poprzedzający udział w OTK i w trakcie jej trwania, przez okres niezbędny do 

wykonania przez organizatorów ich obowiązków, ale nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu 

danej edycji OTK; 

2) w przypadku dokumentacji finansowej przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, któ-

rego dokumenty dotyczą; 

3) do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu,  

o którym mowa w ust. 4 – w odniesieniu do danych przetwarzanych na tej podstawie. 

6. Przez przetwarzanie danych osobowych, należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane 

na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o któ-

rym mowa w ust. 1 załącznika do Regulaminu OTK. 

7. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie danych osobowych uczestników olim-

piady: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły, 

wizerunek; oraz w przypadku osoby niepełnoletniej opiekunów prawnych uczestników: imię 

i nazwisko; jak też dane osobowe nauczycieli: imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa i ad-

res szkoły, wizerunek. 

8. Rejestracja wizerunku Uczestnika w ramach zdjęć indywidualnych (np. zdjęcia z wręczania 

nagród) i jego publikacja na stronach internetowych organizatorów Olimpiady następuje na 

podstawie zgody Uczestnika lub opiekuna prawnego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rejestracja 

video i dokumentacja fotograficzna przebiegu zawodów będzie odbywała się z zastosowa-

niem przepisu art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzeciw uczestników zgłasza-

ny organizującemu dany etap komitetowi będzie rozstrzygał odpowiedni administrator, bio-

rąc za to rozstrzygnięcie odpowiedzialność. 

9. Podanie danych osobowych obligatoryjnie wymaganych w formularzu uczestnictwa jest wa-

runkiem udziału w zawodach. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych 

w zakresie wykraczającym poza wskazany jako obligatoryjny w formularzu jest dobrowol-

ne. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykra-

czającym poza dane niezbędne do zagwarantowania jego udziału w zawodach Olimpiady 

Teologii Katolickiej. 

10. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zau-

tomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Dane osobowe uczestników OTK zostaną ujawnione tylko tym podmiotom, które świadczą 

usługi na rzecz organizatorów OTK (np. obsługa księgowa), w tym w związku z prawnie 

uzasadnionym interesem administratora lub osób trzecich (osoby trzecie prowadzące działa-

nia w celu promowania OTK i upowszechniania wiedzy o OTK, darczyńcy i sponsorzy 

OTK) — za ocenę powyższego odpowiada dany administrator. 
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12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Olimpiady Teologii 

Katolickiej, ma prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na 

wskazany w ostatnim punkcie adres email; 

2) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli jego dane są przetwarza-

ne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO. Odpowiednie żądanie należy 

skierować na wskazany w ostatnim punkcie adres email; 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwa-

rzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego rozporządze-

nia o ochronie danych. 

13. Współadministratorzy ustalili wspólny punkt kontaktowy, z którym można się kontaktować 

we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez organizato-

rów. Należy kontaktować się przy użyciu danych kontaktowych na stronie 

https://otk.pl/kontakt. 

§ 2 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA 

1. Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 7 będą współadministrowane przez okres prowa-

dzonej współpracy w celu realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, który obejmu-

je czas od przystąpienia do porozumienia, w celu organizacji danej edycji Olimpiady, aż do 

końca okresu przechowywania stosownej dokumentacji zgodnie z regulaminem OTK i 

przepisami prawa. 

2. Współadministratorzy przystępują do porozumienia poprzez zgłoszenie uczestnictwa 

w organizacji Olimpiady zgodnie z regulaminem. 

3. Współadministratorzy wspólnie ustalają zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypeł-

niania obowiązków wynikających z RODO, a w szczególności uzgadniają, że: 

1) w momencie zbierania danych osobowych na podstawie zgłoszeń uczestnictwa w Olimpia-

dzie, osobom, których dane dotyczą, będzie przekazywana przez zbierającego zgłoszenia 

Współadministratora (Komitety szkolne), informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

o treści zgodnej z art. 13 lub art. 14 RODO; Zgłoszenia osób zakwalifikowanych do etapu 

diecezjalnego będą przekazywane do właściwych miejscowo Komitetów diecezjalnych i 

przez nie przechowywyane; 

2) każdy ze Współadministratorów w zakresie, w jakim samodzielnie przetwarza dane osobo-

we zobowiązuje się do wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO 

(ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotknię-

tych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsulta-

cje  

z organem nadzorczym), w tym przetwarzania danych osobowych jedynie w zakresie swo-

ich obowiązków, które wynikają z regulaminu i prawnie uzasadnionych interesów współ-

administratorów polegających na informowaniu o przebiegu poszczególnych etapów Olim-

piady. Zakres wspomnianych obowiązków i interesów został określony w § 1 niniejszego 

załącznika – dotyczy to w szczególności celów przetwarzania oraz kategorii danych osobo-

wych i osób, których te dane dotyczą. 

3) podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, 

każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw 

przysługujących im na mocy RODO, to znaczy: 

a) prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, 

b) prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO, 

c) prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, 
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d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, 

e) prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, 

g) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia 

danych osobowych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, 

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

5) zapewnienia pracowników oraz osób współpracujących, którzy posiadają odpowiednie kwa-

lifikacje, w tym przeszkolonych, zobowiązanych do zachowania poufności, przy wykony-

waniu całości czynności przetwarzania danych osobowych, które wynikają z zakresu współ-

pracy;  

6) zapewnienia odpowiedniego udokumentowania zgodności przetwarzania danych osobowych 

z zapisami RODO oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych; 

7) wzajemnego informowania w przypadku wystąpienia podejrzenia naruszenia ochrony da-

nych osobowych w ciągu 24 godzin od powzięcia takiego podejrzenia oraz prowadzenia re-

jestru naruszeń ochrony danych osobowych; 

8) realizowania obowiązków współadministratorów, wynikających z postanowień Rozdziału 

III RODO, w tym wspólnego realizowania obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, 

których dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 12 - 22 RODO.  

9) Współadministratorzy wyznaczają wspólny punkt kontaktowy zgodnie z § 1 ust. 13 niniej-

szego załącznika. 

4. Współadministratorzy zobowiązują się do wzajemnego: 

1) udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełniania obowiąz-

ków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa  

w zakresie ochrony danych osobowych; 

2) informowania się o czynnościach wykonywanych przez organy dokonujące kontroli 

na podstawie przepisów prawa oraz przekazaniu drugiemu współadministratorowi 

bieżącej informacji w zakresie prowadzonych czynności. 

5. Współadministratorzy uprawnieni są do: 

1) współdecydowania w stosunku do celu i sposobu przetwarzania danych osobowych; 

2) wzajemnego wskazywania nieprawidłowości w sposobie przetwarzania danych osobowych; 

3) przeprowadzania kontroli i do żądania przekazania przez drugą współadministratora infor-

macji o sposobie i przebiegu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. z tym że kon-

trola powinna mieć miejsce jedynie w tedy, gdy przekazane informacje są niewystarczające.  

6. Współadministraorzy dopuszczają korzystanie z usług podmiotów przetwarzających, przy 

czym zobowiązani są do wzajemnego pisemnego poinformowania o wszelkich zamierzo-

nych działaniach dotyczących dodania, zmian lub zastąpienia przez inne podmioty przetwa-

rzające. 

7. Umowa z podmiotem przetwarzającym musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,  

w szczególności art. 28 RODO. 

8. Współadministrator odpowiada za działania wybranego przez siebie podmiotu przetwarzają-

cego jak za własne. 

9. Wspóladministratorzy zgodnie ustalają, że każdy administrator, stosownie do swojej winy, 

ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez niego lub osoby 

działające z jego upoważnienia, obowiązków wynikających z postanowień niniejszego Re-

gulaminu lub w związku  

z niedopełnieniem obowiązków, które bezpośrednio nakłada RODO. 

10. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskutek działania lub zaniechania jednego z administratorów, 

stanowiącego naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, osoba, której 
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dane dotyczą, zgłosi do innego administratora roszczenia odszkodowawcze (art. 82 RODO), 

wówczas administrator odpowiedzialny za naruszenie: 

1) stosownie do swojej winy zwolni administratora wezwanego do zaspokojenia rosz-

czeń z długu poprzez wstąpienie w jego miejsce i zaspokojenie roszczeń wobec oso-

by je zgłaszającej, oraz 

2) stosownie do swojej winy naprawi wobec administratora wezwanego do zaspokoje-

nia roszczeń wynikłą stąd szkodę, obejmującą w szczególności odpowiednią część 

kwoty odszkodowania. 

11. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskutek działania lub zaniechania jednego z administratorów 

stanowiącego naruszenie Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, PUODO nało-

ży na innego administratora karę pieniężną lub inną sankcję, wówczas administrator odpo-

wiedzialny za naruszenie zobowiązany będzie wobec innego administratora do naprawienia 

stosownie do swojej winy wynikłej stąd szkody, obejmującej w szczególności odpowiednią 

część uregulowanej przez tego innego administratora kary pieniężnej. 

12. Współadministratorzy we własnym zakresie poniosą koszty związane z uczestnictwem we 

współadministrowaniu danymi. 

13. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji porozumienia, o którym 

mowa  

w § 1 ust. 3 będzie sąd właściwy, ze względu na siedzibę pozwanego współadministratora. 


