Regulamin Olimpiady z przedmiotu „Prawa Człowieka i Obywatela”
§1. Postanowienia ogólne
1. Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
(„Zakład”, „Organizator”) ustanawia konkurs przedmiotowy pod nazwą „Olimpiada
Praw Człowieka i Obywatela” („Olimpiada”).
2. Olimpiada ma na celu zdobycie przez studentów dodatkowych umiejętności praktycznych
oraz rozwój zainteresowań z zakresu ochrony praw człowieka.
3. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, który sprawuje nadzór organizacyjny i
merytoryczny nad przebiegiem Olimpiady.
4. Olimpiada ma miejsce w Warszawie i odbywa się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, którego czas i przebieg określa postanowienie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW, poz. 24).
5. Współorganizatorami pomocniczymi Olimpiady są: Koło Naukowe Studenckie Forum
Praw Człowieka, Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Fundacja Edukacji Parlamentarnej

§ 2. Uczestnicy Olimpiady
1. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny, dobrowolny i indywidualny.
2. Warunkami koniecznymi udziału w Olimpiadzie są: posiadanie statusu studenta Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz realizowanie w roku akademickim 2019/2020 przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela”.
3. Przez wzięcie udziału w Olimpiadzie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik zgłasza udział w Olimpiadzie poprzez przesłanie oświadczenia o woli wzięcia
udziału w Olimpiadzie oraz przesłania pracy pisemnej, o której mowa w § 4 ust. 3 na adres e-mail: sfpc.uw.wpia@gmail.com.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, numer albumu, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz numer grupy wykładowej z przedmiotu „Prawa człowieka i obywatela” w celu weryfikacji legitymacji do wzięcia udziału w
Olimpiadzie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
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6. Organizator w przypadku stwierdzenia braków w zgłoszeniu niezwłocznie wzywa uczestnika do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych. Bezskuteczny upływ terminu powoduje uznanie zgłoszenia za niebyłe.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przepisu ust. 6 zd. 1 nie stosuje się.
§ 3. Komitet Organizacyjny
1. W skład Komitetu Organizacyjnego mogą wchodzić pracownicy naukowi zatrudnieni w
Zakładzie, doktoranci przygotowujący w Zakładzie prace doktorskie, inni nauczyciele
akademiccy wykładający przedmiot „Prawa człowieka i obywatela” oraz członkowie Koła
Naukowego Studenckie Forum Praw Człowieka działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2. Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego oraz jego Przewodniczącego wyznacza Kierownik Zakładu.
3. Od rozstrzygnięcia Komitetu Organizacyjnego w przedmiocie pracy pisemnej uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji Organizatorowi w terminie 3 dni roboczych
od dokonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 8.
4. Od rozstrzygnięcia Komitetu Organizacyjnego w przedmiocie ustnej wypowiedzi uczestnika przysługuje prawo złożenia reklamacji Organizatorowi niezwłocznie po ogłoszeniu
rozstrzygnięcia w przedmiocie konkretnego pytania.
5. Organizator dokonuje oceny reklamacji niezwłocznie po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komitetu Organizacyjnego.
6. W imieniu Organizatora odwołania rozpoznaje Kierownik Zakładu, którego decyzja jest
wiążąca i ostateczna.
§ 4. Przebieg Olimpiady
1. Olimpiada przebiega w dwóch etapach, pisemnym i ustnym.
2. Warunkiem udziału w etapie ustnym jest zaliczenie przez uczestnika etapu pisemnego.
3. Etap pisemny Olimpiady polega na sporządzeniu przez uczestnika pracy pisemnej na jeden ze wskazanych przez Organizatora tematów. Tematy zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zakładu (http://pl.zpc.wpia.uw.edu.pl), na profilu Zakładu na portalu Facebook
(https://www.facebook.com/ZakladPrawCzlowieka) oraz na stronie wydarzenia „Olimpiada z Praw człowieka i obywatela” na portalu Facebook.
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4. Praca pisemna powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej, liczyć od 5 do 8
stron A4, font Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy standardowe.
5. W przypadku stwierdzenia przez Komitet Organizacyjny, że praca pisemna uczestnika
została sporządzona niesamodzielnie, a także zawiera cudze twierdzenia naukowe bez
powołania się na ich autora (plagiat), uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Przepis § 3
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Stwierdzenie przez Komitet Organizacyjny plagiatu wpisuje się do protokołu Olimpiady.
O plagiacie informuje się ponadto Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i autora splagiatowanej pracy.
7. Do etapu ustnego kwalifikuje się od 10-15 uczestników, których prace pisemne zostały
przez Komitet Organizacyjny najwyżej ocenione.
8. Organizator przekazuje wyniki egzaminu pisemnego poprzez przesłanie wiadomości email uczestnikom ze zbiorczym wskazaniem numerów indeksu oraz uzyskanej oceny.
9. O terminie i miejscu etapu ustnego zakwalifikowanych uczestników Organizator zawiadamia wiadomością e-mail.
10. Etap ustny Olimpiady dzieli się na trzy części. Pierwsza część polega na udzielaniu przez
uczestników krótkich ustnych wypowiedzi na dwa zadane przez Komitet Organizacyjny
pytania w dwóch turach, uczestnik ma prawo do jednej pomyłki. Druga część polega na
tym, że uczestnik, który udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie, może wskazać innego uczestnika, któremu Komitet Organizacyjny przedstawi kolejne pytanie. Poprawna odpowiedź uprawnia zapytanego uczestnika do wskazania kolejnego uczestnika, który będzie musiał udzielić odpowiedzi na zadane przez Komitet Organizacyjny pytanie, Uczestnicy mają prawo do dwóch pomyłek. Drugi etap trwa do momentu wyłonienia pięciu najlepszych uczestników. Trzecia część polega na tym, że Komitet Organizacyjny zadaje pytanie wszystkim pięciu uczestnikom, ten który się zgłosi i odpowie poprawnie na pytanie
może wskazać uczestnika, który odpowie na kolejne pytanie. Uczestnicy w trzeciej części
mają prawo do dwóch pomyłek.
11. Zła odpowiedź na pytanie po wykorzystaniu puli dopuszczalnych pomyłek oznacza eliminację z dalszej części Olimpiady. Uczestnik ma prawo do namysłu nad odpowiedzią przez
trzy sekundy. Olimpiadę wygrywa uczestnik, który nie zostanie wyeliminowany w trzecim etapie.
§ 5. Nagrody
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1. Zwycięzca Olimpiady oraz laureaci drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca mają
prawo odbycia miesięcznych praktyk w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z siedzibą
w Warszawie (00-018) pod adresem ul. Zgoda 11.
2. Uczestnik, którego praca pisemna została przez Komitet Organizacyjny najwyżej oceniona ma prawo do opracowania za wynagrodzeniem analizy jednej z ustaw wskazanych
przez Komitet Redakcyjny Monitora Fundacji Edukacji Parlamentarnej.
3. Prawo zwolnienia od egzaminu z przedmiotu Prawa człowieka i obywatela w roku akademickim 2019/2020 poprzez otrzymanie oceny celującej (5!) z tego egzaminu otrzymują:
zwycięzca Olimpiady, laureaci drugiego, trzeciego, czwartego i piątego miejsca oraz
uczestnik, którego praca pisemna została przez Komitet Organizacyjny najwyżej oceniona.
4. Prawo do podwyższenia o pół stopnia oceny z egzaminu z przedmiotu Prawa człowieka i
obywatela w roku akademickim 2019/2020 otrzymują osoby uczestniczące w drugim etapie Olimpiady.
§ 6. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Zakład. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) i f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.
3. Uczestnik jest uprawniony do żądania od Zakładu dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania swoich danych osobowych – w przypadku, jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, przy uwzględnieniu celów
przetwarzania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne o celów, w których zostały zebrane
i przetwarzane. Ponadto uczestnik jest uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (w przypadku, jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych na
okres pozwalający Zakładowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a uczestnik sprzeciwia się usunięciu danych osobo4

wych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania oraz jeżeli Zakład nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne uczestnikowi
do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
4. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło
przed wycofaniem zgody.
5. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, Zakład może przetwarzać dane osobowe
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
6. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, uczestnik jest uprawniony do
wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu do
czasu zakończenia etapu pisemnego Olimpiady.
2. Wszelkie zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej i opublikowania na stronie
internetowej Zakładu oraz na profilu Zakładu na portalu Facebook.
3. Spory wynikłe z organizacji i przebiegu Olimpiady są rozstrzygane w świetle prawa polskiego, a kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_____________________________

dr hab. Marcin Wiącek prof. ucz.
Kierownik Zakładu Praw Człowieka
Wydział Prawa i Administracji UW

Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wyrażam wyraźną
i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych w nie5

zbędnym zakresie przez Zakład praw człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego („Zakład”) w celu realizacji konkursu przedmiotowego z „Praw człowieka
i obywatela”, do którego został zgłoszony mój udział.
Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, iż przysługuje mi możliwość wycofania zgody w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości
jej rozliczalności.
Mam wiedzę o tym, że dane osobowe zbierane są przez Zakład, znam cel ich zbierania, podstawę przetwarzania, charakter wymogu przetwarzania i konsekwencji ich nie podania, okresie przetwarzania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz
że dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Ponadto, poinformowano mnie, że w razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych,
jestem uprawnionym do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym z dniem 25 maja 2018
roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na podawanie mojego imienia i nazwiska oraz
publikowania wizerunku podczas etapu ustnego konkursu przedmiotowego, a w przypadku
wygrania konkursu przedmiotowego opublikowania na stronach internetowych oraz mediach
społecznościowych jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego moich danych osobowych oraz wizerunku.
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