
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), 
administratorem danych osobowych Arbitrów (w postaci imienia, nazwiska, informacji o przynależności 
do samorządu adwokackiego lub radcowskiego, stopnia/tytułu naukowego, miejsca pracy, adresu e-mail 
i numeru telefonu) jest Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 
Warszawa, będący jednostką organizacyjną Konfederacji Lewiatan („Administrator”). Dane kontaktowe 
Administratora: arbitrzy@kal.org.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z organizacją 
Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2022 („Konkurs”), w tym obsługi etapu pisemnego i ustnego 
Konkursu (m.in. rozesłanie kompletów prac do sprawdzenia, odebranie sprawdzonych prac, weryfikacja 
konfliktu interesów, zorganizowanie etapu ustnego, podanie nazwisk arbitrów do wiadomości 
uczestników etapu ustnego). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana 
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielona wraz z wysłaniem formularza. Zgoda może zostać 
wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz w zakresie określonym 
w formularzu zgłoszenia jest niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie w charakterze Arbitra. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, 
tj. podmiotom obsługującym systemy informatyczne Administratora i udostępniającym inne narzędzia 
informatyczne. Dodatkowo – w przypadku Arbitrów, którzy zgłosili się do etapu ustnego Konkursu – 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kancelariom Wspierającym w celu organizacji etapu 
ustnego Konkursu. 

5. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, po czym zostaną usunięte, 
chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na dalsze przetwarzania danych osobowych na potrzeby kolejnych 
edycji Konkursu – w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania 
Pani/Pana zgody. 

7. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO. Ponadto 
służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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