
Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów 
 
1. Organizator główny i Organizator lokalny, Strony są współadministratorami danych osobowych 

Koordynatorów i uczestników Kampanii oraz przedstawicieli partnerów lub sponsorów Kampanii 
pochodzących od Organizatora lokalnego i wprowadzonych do Systemu oraz domeny 
internetowej, w zakresie danych: 
1) w przypadku Koordynatorów Kampanii, dyrektorów placówek i nauczycieli: imię i nazwisko, 

adres poczty elektronicznej, nr telefonu, miejsce pracy; 
2) w przypadku uczestników Kampanii: imię i nazwisko, nazwę i adres miejsca nauki; 
3) w przypadku przedstawicieli partnerów lub sponsorów: imię i nazwisko, nr telefonu, miejsce 

pracy. 
2. W zakresie odpowiedzialności Organizatora lokalnego leży zapewnienie:  

1) poprawności danych osobowych, o których mowa w ust. 1, wprowadzonych przez 
Organizatora lokalnego do Systemu przeznaczonego do obsługi Kampanii; 

2) dostępu do danych osobowych tylko osobom uprawnionym; 
3) realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są zbierane przez 

Organizatora lokalnego, w związku z uczestnictwem w Kampanii, w ramach działań 
wynikających z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO). 

3. W zakresie odpowiedzialności Organizatora głównego leży zapewnienie: 
1) zapewnienie funkcjonowania Systemu do obsługi Kampanii, odpowiedzialność za techniczne 

aspekty przetwarzania danych osobowych za pomocą tego programu, w tym ich 
zabezpieczanie przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, brakiem dostępności; 

2) nadzór nad podmiotem, któremu powierzono utrzymanie i zarządzanie techniczne 
Systemem do obsługi Kampanii w zakresie przetwarzania danych osobowych; 

3) zanonimizowania danych osobowych będących przedmiotem współadministrowania w 
terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

4. Współadministratorzy ustalili, że w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z 
obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania 
do organu nadzoru oraz osoby, których dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który 
stwierdził naruszenie, jednak w przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu 
Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to właściwy 
do wykonania obowiązków określonych w art. 33 - 34 RODO będzie ten Współadministrator, z 
którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło, ale w przypadku, gdy naruszenie związane 
jest z funkcjonowaniem Systemu do obsługi Kampanii lub domeny internetowej, właściwym do 
zgłoszenia naruszenia jest Organizator główny. 

5. Współadministratorzy zobowiązali się współpracować między sobą w zakresie spełniania 
obowiązków określonych w art. 33 -34 RODO.  


