Poz. 247
UCHWAŁA NR 46
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu w okresie zagrożenia
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie § 95 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW
z 2019 r. poz. 190), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911),
w związku z zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja
2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW z 2020 r.
poz. 236 z późn. zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:
§1
Ustala się następujące zasady odbywania posiedzeń Kolegium Elektorów
Uniwersytetu w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
1) posiedzenie Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbywa się w trybie zdalnym,
z zastrzeżeniem głosowań w wyborach; głosowania odbywają się w wyznaczonych
miejscach na Uniwersytecie w trybie stacjonarnym;
2) przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej może wyznaczyć różne miejsca na
Uniwersytecie, w których będą odbywały się głosowania;
3) wydawanie kart do głosowania oraz ustalanie wyników wyborów przeprowadza
komisja skrutacyjna Kolegium Elektorów Uniwersytetu;
4) głosowania odbywają się w przedziałach czasowych określonych w zawiadomieniu
o terminie głosowania przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej;
5) uczestnicy głosowań są zobowiązani przestrzegać ściśle bezpieczeństwa
sanitarnego;

6) w danym dniu głosowania może się odbywać więcej niż jedna tura głosowania;
o ewentualnych godzinach kolejnych tur przewodniczący Uczelnianej Komisji
Wyborczej zawiadamia wyborców z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem;
w przypadku konieczności odbycia więcej niż dwóch tur głosowania w danym typie
wyborów, kolejna tura głosowania może odbyć się najwcześniej po siedmiu dniach
od dnia zakończenia ostatniej przeprowadzonej tury głosowania;
7) wyborca zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór karty do głosowania
składa oświadczenie według wzoru określonego w załączniku do uchwały
i przekazuje je każdorazowo przed wydaniem karty do głosowania komisji
skrutacyjnej; ponadto wyborca okazuje komisji skrutacyjnej dokument ze zdjęciem
potwierdzający jego tożsamość;
8) komisja skrutacyjna odnotowuje na liście wyborców fakt przekazania oświadczenia,
o którym mowa w pkt 7;
9) lista wyborców, o której mowa w pkt 8, wraz z oświadczeniami, o których mowa
w pkt 7, stanowią listę obecności oraz listę potwierdzającą wydanie kart do
głosowania;
10) osoby przebywające na kwarantannie, chcące uczestniczyć w głosowaniu, powinny
zawiadomić
Uczelnianą
Komisję
Wyborczą
poprzez
adres
mailowy
ukw@adm.uw.edu.pl o chęci wykonania czynnego prawa wyborczego co najmniej
na 24 godziny przed wyznaczoną godziną głosowania;
11) w sytuacji uzyskania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 10 przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej umożliwia oddanie głosu przez osobę przebywająca
na kwarantannie;
12) dopuszcza się zawiadomienie wyborców o posiedzeniu Kolegium Elektorów
Uniwersytetu, w tym o terminie i miejscu głosowania, tylko poprzez środki
komunikacji elektronicznej;
13) w sprawach nagłych przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej może
podejmować wszelkie decyzje zmierzające do bezpiecznego przeprowadzenia
czynności wyborczych.
§2
Pozostałe przepisy dotyczące głosowania obowiązujące na Uniwersytecie
znajdują zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z uchwałą.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący UKW: R. Piotrowski
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Załącznik do uchwały nr 46 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie posiedzeń Kolegium Elektorów Uniwersytetu
w okresie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
WZÓR

.....................................................................
(imię/imiona i nazwisko)
.....................................................................
(tytuł, stopień naukowy)
.....................................................................
(wydział, jednostka organizacyjna)

Oświadczenie wyborcy
Oświadczam, że pobrałam/pobrałem* kartę do głosowania podczas posiedzenia
Kolegium Elektorów Uniwersytetu w dniu ……………………………… tura ……………. .

..................................................
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
▪ Listownie;
▪ drogą elektroniczną: ukw@adm.uw.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz
korzystania przez Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do
zrealizowania procedur wyborczych w kadencji 2020-2024.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Zgodę można wycofać wysyłając maila na adres: ukw@adm.uw.edu.pl.
W przypadku wyboru podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, obowiązek prawny wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r.
poz. 190).
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji czynności wyborczych,
a następnie przez czas określony w przepisach i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej na
Uniwersytecie Warszawskim.
Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych
Warszawskiego w tym członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.

pracowników

Uniwersytetu

Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:
▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ usunięcia danych osobowych;
▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych
nie będą Państwo mogli uzyskać kary do głosowania.

Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).
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