REGULAMIN
Turnieju Wiedzy Dietetycznej „Nutriada”
§1
[Organizator, termin, miejsce]
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady organizacji Turnieju Wiedzy
Dietetycznej „Nutriada” (dalej jako: Turniej).
2. Organizatorem Turnieju jest Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków.
3. Biuro organizacyjne Turnieju prowadzi ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000 PLN, NIP: 675144-18-83,
4. Turniej odbywa się online w terminie 15-16 stycznia 2021 r.
§2
[Założenia Turnieju]
1. W Turnieju udział biorą drużyny złożone z:
a. trzech studentów kierunku dietetyka, niezależnie od etapu studiów,
b. opiekuna.
2. W przypadku, gdy uczelnia kształci dietetyków na studiach I stopnia może zgłosić
uczestnictwo w Turnieju 1 drużyny, a uczelnia, która prowadzi dwustopniowe kształcenie w
zakresie dietetyki – 2 drużyny.

3. Opis konkurencji znajduje się pod adresem: http://www.nutriada.pl/konkurencje.html
4. Nagrody otrzymają trzy drużyny z najwyższą liczbą punktów zdobytych we wszystkich
konkurencjach.
§3
[Zasady organizacyjne]
1. Termin zgłaszania uczestnictwa w Turnieju upływa 11 stycznia 2021r. Przez zgłoszenie
rozumie się łącznie wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
2. Rejestracja udziału w Turnieju odbywa się wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie
internetowej pod adresem http://www.nutriada.pl/rejestracja.html
3. Stroną umowy o udział w Turnieju jest uczelnia zgłaszająca uczestnictwo danej drużyny.
4. Liczba drużyn biorących udział w Turnieju jest ograniczona i wynosi 16 (decyduje kolejność
zgłoszeń).
5. Informacje w zakresie programu oraz pozostałych kwestii, w szczególności organizacyjnych,
zawarte są na stronie internetowej: http://www.nutriada.pl.
§4
[Dane osobowe]
Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju, przekazanych przez uczelnię
zgłaszającą uczestnictwo danej drużyny jest ta uczelnia. Uczelnia ta, wypełniając formularz
zgłoszeniowy, potwierdza, iż jest uprawniona do przetwarzania przekazywanych danych
osobowych na cele związane z realizacją Turnieju. Uczelnia zgłaszająca uczestnictwo danej
drużyny powierza przetwarzanie tych danych przez Biuro organizacyjne Turnieju na
potrzeby tej Umowy na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania
danych, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.
Umowa powierzenia
przez Podmiot wysyłający danych osobowych Uczestników
na rzecz Organizatora wykonawczego Turnieju
1. Uczelnia wysyłająca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art.
4 pkt 7 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 (dalej jako
„RODO”) uczestników zgłaszanych do udziału w Turnieju, przekazywanych do Biura
organizacyjnego Turnieju, prowadzonego przez ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883,
REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych (dalej zwaną „Biurem”).
2. Uczelnia wysyłająca oświadcza, iż jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych
osobowych uczestników na cele związane z organizacją Turnieju.
3. Biuro oświadcza, że będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na cele
realizacji Turnieju i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach RODO, w tym w szczególności
zapewnia, iż podejmie wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz zapewni, by osoby
upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zobowiązały się do
zachowania tych danych w tajemnicy.
4. Biuro zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych po zakończeniu świadczenia usług
związanych z przetwarzaniem, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Uczelnia wysyłająca wyraża zgodę, aby Biuro, przy przetwarzaniu powierzonych mu danych,
mogło korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego je na zlecenie Biura.

- drukarnia
a uczelnia wysyłająca niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych
w ww. zakresie. Biuro informuje uczelnię wysyłającą, za pośrednictwem poczty e-mail
lub w winny sposób, o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia
innych podmiotów przetwarzających.
6. Biuro zobowiązuje się do spowodowania, aby dalsze podmioty przetwarzające dane na jego
zlecenie przetwarzały je zgodnie z warunkami określonymi w zgodzie udzielonej przez uczelnię
wysyłającą, a także zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami prawa, a także, aby
zobowiązały się do zachowania danych osobowych w całkowitej tajemnicy i zastosowały
wymogi, o których mowa w art. 32 RODO.
7. Biuro zobowiązuje się do pomocy uczelni wysyłającej w wywiązaniu się z obowiązków
określonych w art. 32–36 RODO.
8. Biuro udostępni uczelni wysyłającej wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w RODO oraz umożliwi jej lub audytorowi upoważnionemu przez nią
przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyni się do nich.

