POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 34 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki
Warszawskiej
Na podstawie § 12 ust. 7 i § 52 ust. 3 w związku z § 140 ust. 4 Statutu PW zarządza
się, co następuje:
§1
Wprowadza się:
1) „Zasady używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki
Warszawskiej”, zwanych dalej odpowiednio „znakiem PW” i „godłem PW”,
określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) wzór wniosku o wykorzystanie znaku firmowego PW lub godła PW, stanowiący
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§2
Traci moc zarządzenie nr 53/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła
Politechniki Warszawskiej wraz z zarządzeniami zmieniającymi nr: 6/2014, 66/2014, 1/2017.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34 /2021
Rektora PW

Zasady używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki
Warszawskiej
§1
1. Znak PW i godło PW stanowią wyłączną własność Politechniki Warszawskiej.
2. Żaden podmiot ani żadna instytucja, za wyjątkiem jednostek organizacyjnych Politechniki
Warszawskiej, nie może używać znaku PW i godła PW bez zgody jej właściciela.
3. Zgody na używanie znaku PW lub godła PW udziela prorektor ds. studenckich/prorektor
ds. Filii w Płocku w formie umowy licencyjnej lub na podstawie zgody udzielonej w trybie
§ 2 ust. 6.
4. Każdy podmiot, który otrzyma od Politechniki Warszawskiej pozwolenie na używanie
znaku PW lub godła PW, zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich norm i zasad
zawartych w zarządzeniu.
5. Jednostki organizacyjne PW, a także podmioty zewnętrzne korzystające ze znaku PW
zobowiązane są do stosowania zasad określonych w Księdze Znaku PW dostępnej
na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej pod adresem: www.pw.edu.pl/logo.
§2
1. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji w znaku PW i godle
PW, niezgodnych z wzorami określonymi przez Senat PW. W szczególności nie można
zmieniać kształtu, proporcji i elementów znaku, a także animować go, zniekształcać ani
w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu.
2. Używając znaku PW lub godła PW należy go umieszczać w miejscu gwarantującym jego
właściwe wyeksponowanie i zapewniającym doskonałą czytelność.
3. Nie można umieszczać znaku PW lub godła PW w publikacjach i witrynach, których
zawartość dyskredytuje Politechnikę Warszawską, narusza własność intelektualną lub inne
prawa, bądź jest sprzeczna z prawem.
4. Przedmiotami, dla których oznaczania przeznaczony jest znak PW lub godło PW
są: wszelkiego rodzaju druki firmowe Politechniki Warszawskiej, podręczniki, książki,
poradniki, instrukcje, wizytówki i materiały promocyjne.
5. Znakiem PW należy oznaczać organizowane lub współorganizowane przez Politechnikę
Warszawską szkolenia, seminaria, konferencje i sympozja.
6. Wniosek o wykorzystanie znaku PW lub godła PW znajduje się na stronie internetowej
Politechniki Warszawskiej, w zakładce Uczelnia − Jednostki i organizacje Politechniki
Warszawskiej – Biuro Rektora − Materiały do pobrania. Biuro Rektora prowadzi rejestr
wniosków o wykorzystanie znaku PW lub godła PW.
§3
1. Politechnice Warszawskiej przysługuje prawo podjęcia działań przeciwko wszelkim
podmiotom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jej
własność intelektualną lub inne prawa.
2. Każdy podmiot uprawniony do używania znaku PW oraz godła PW zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia Rektora PW o dostrzeżonych naruszeniach znaku PW lub
godła PW przez osoby trzecie.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34 /2021
Rektora PW

WNIOSEK O WYKORZYSTANIE ZNAKU FIRMOWEGO POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ LUB GODŁA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

1.

Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/działalności; dane
kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail):
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…...……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………..….

Wnoszę o udzielenie zgody na wykorzystanie znaku firmowego Politechniki
Warszawskiej/godła PW w celu: (należy podać rodzaj działalności, formy dystrybucji
towarów/usług, na których planowanie jest umieszczenie znaku firmowego PW/godła
PW oraz należy wskazać rodzaj znaku firmowego określonego przez Senat PW
…………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………….………….……………………
………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………
………….……….
3. Okres na jaki ma zostać udzielona zgoda oraz zakres terytorialny:
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………….……
…………………………..…………………………………………………………………..
2.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zarządzenia nr …./2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia
…… 2021 r. w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki
Warszawskiej, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)

…………………………………
(data przyjęcia wniosku w Biurze Rektora/ Prorektora ds. Filii w Płocku)

4.

Decyzja
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……..………………………………….…
(podpis i pieczęć prorektora
ds. studenckich/prorektora ds. Filii w Płocku)

Załącznik:
Klauzula informacyjna Politechniki Warszawskiej

Załącznik do wniosku o wykorzystanie znaku PW lub godła PW

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,
Politechnika Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska
z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2.

Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD)
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się
z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.

3.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych
osobowych wskazanych we wniosku.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu rozpatrzenia
składanego przez Panią/Pana wniosku – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5.

Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

6.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką
przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo
do przenoszenia danych osobowych.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za
wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

8.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty
przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących
wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

9.

Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania
Pani/Pana.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwia rozpatrzenie składanego przez Panią/Pana wniosku. Pani/Pana dane
osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź od osoby składającej
wniosek.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowego
przeprowadzenia i udokumentowania procedury wnioskowania oraz przez okres
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.

