Polityka prywatności Konkursu „RATIO DECIDENDI”
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Polskie Towarzystwo Prawnicze :”OPUS
IURIS” z siedzibą w Warszawie (00-873) ul. Ogrodowa 37 lok. 48, KRS: 0000576042,
REGON: 362509418, NIP: 5272744823.
2. Koordynatorem Merytorycznym Konkursu jest Szkoła Prawa Procesowego AD
EXEMPLUM z siedzibą ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa.
3. Organizując Konkurs „RATIO DECIDENDI” dbamy o prywatność osób biorących w nim
udział i udostępniających swoje dane osobowe jednocześnie chroniąc powierzone dane
osobowe, wypełniając tym samym obowiązek nałożony na organizatorów konkursu
zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).
4. Administratorem danych osobowych (ADO) udostępnianych przez osoby biorące udział
w Konkursie, z ramienia Organizatora oraz Koordynatora jest Agata Rewerska prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum z siedzibą: ul.
Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, NIP: 526-233-02-15, zwana dalej
Administratorem.
5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Agatę Rewerską jak również Agatę
Rewerską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD Exemplum z
siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, NIP: 526-233-02-15 zwaną dalej
Administratorem Danych Osobowych (ADO) działającą z ramienia Organizatora Konkursu
lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu z ich najwyższym poszanowaniem w celu
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „RATIO DECIDENDI” a także zbierania i
udostępniania informacji o przebiegu i wynikach konkursu, przekazywania informacji o
innych konkursach i wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu.
6. Za zgodą uczestników ich dane osobowe są przetwarzane przez Agatę Rewerską jak również
Agatę Rewerską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Rewerska AD
Exemplum z siedzibą: ul. Ogrodowa 37 lok. 48, 00-873 Warszawa, NIP: 526-233-02-15
zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO) działającą z ramienia
Organizatora Konkursu lub Koordynatora Merytorycznego Konkursu także dla celów
informacyjnych, marketingowych oraz handlowych Organizatora Konkursu lub
Koordynatora Merytorycznego Konkursu.
7. Uczestnicy Konkursu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych
jest niezbędne celem wzięcia udziału w Konkursie. Stanowi ono wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu przez Administratora.
8. Szczegółowe zasady Konkursu „RATIO DECIDENDI” zawarte są w Regulaminie
Konkursu zamieszczonego na stronie www.opusiuris.com/konkurs/index.html. Powierzone
Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przy zastosowaniu środków
technicznych i organizacyjnych wymaganych przepisami prawa polskiego zapewniających
ochronę powierzonych danych osobowych.
9. Przetwarzaniem danych osobowych Uczestników zajmuje się ADO następnie nadesłane
prace po ich zanonimizowaniu są przekazywane jury do sprawdzenia.
10. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszą Politykę Konkursu „RATIO
DECIDENDI” oraz Politykę Bezpieczeństwa.
11. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu są podawane dobrowolnie. Zakres
danych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie określa Regulamin Konkursu, § 2 pkt.
9 – 10. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich zmiany, poprawienia,
uzupełnienia a także do usunięcia danych ze zbioru danych. Żądanie usunięcia danych
oznacza jednocześnie rezygnację z udziału w Konkursie.

Polityka Cookies
1. Strona internetowa www.opusiuris.com/konkurs/index.html wykorzystuje pliki Cookies co
oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Uczestnik
Konkursu korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z
Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na
podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość
zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie
zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków
usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo
zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni
wybór w oknie swojej przeglądarki.
Mozilla Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer:http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Microsoft EDGE
Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari:http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie zawartosci/
Opera:http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

