
	

	 	
	

 

 

Regulamin usługi Newsletter Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

 

§ 1. 

1. Newsletter został stworzony w celu udostępniania zainteresowanym osobom 

bieżących informacji o wydarzeniach organizowanych / współorganizowanych 

przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. W jego treści znajdują się  

zapowiedzi wystaw, wykładów, konferencji naukowych, imprez kulturalnych 

itd., a także wiadomości dotyczących osiągnięć pracowników i zespołów 

badawczych –najważniejszych odkryć oraz najbardziej prestiżowych grantów i 

nagród. 

 

§ 2. 

1. Korzystanie z usługi Newsletter Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest 

dobrowolne. 

2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.asp.gda.pl/ 

3. Subskrybent w każdej chwili może usunąć i zaktualizować swoje dane poprzez 

rezygnację z subskrypcji klikając link „Rezygnacja z otrzymywania 

wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych”, który dostępny jest w 

każdym e-mailu przesyłanym do subskrybentów w ramach usługi Newsletter 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, lub poprzez przesłanie żądania 

usunięcia lub uaktualnienia danych kontaktowych na adres 

promocja@asp.gda.pl  



	
	

	

 

 
 

§ 3. 

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w 

Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 

000275820, tel. 58 301 28 01, e-mail: kontakt@asp.gda.pl  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

można skontaktować się osobiście lub listownie pod adresem: 

− Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 

Gdańsk; 

− elektronicznie: e-mail: iod@asp.gda.pl; 

− lub telefonicznie pod numerem 58 301 28 01 wew. 18. 

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania subskrybowanego 

Newslettera Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a) 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, zwanego dalej „RODO”, 

tj. zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

4. Odbiorcą danych osobowych subskrybentów jest podmiot (podmiot 

przetwarzający), z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę na świadczenie 

usług serwisowych dla użytkowanego przez Uczelnię systemu 

informatycznego służącego do obsługi Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 



	
	

	

5. Dane subskrybentów mogą być przekazane do państwa trzeciego w celu 

zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez podmiot przetwarzający,  

z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę świadczenie usług serwisowych dla 

użytkowanego przez Uczelnię systemu informatycznego służącego do obsługi 

Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podwykonawcy podmiotu 

przetwarzającego, z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych spełniają wszelkie wymogi wynikające  

z RODO oraz właściwych przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie  

z art. 28 ust. 4 RODO podmiot przetwarzający zawarł umowy  

z podwykonawcami w zakresie przetwarzania danych osobowych i że 

zawierają one postanowienia zobowiązujące podwykonawców do 

analogicznych obowiązków, jakie zostały określone w umowie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, która została zawarta przez ASP w Gdańsku 

z podmiotem przetwarzającym oraz że standard ochrony danych osobowych 

obowiązujący  

u współpracujących z nim podwykonawców jest co najmniej równy 

standardowi ochrony danych obowiązującej w podmiocie przetwarzającym. 

Podmiot przetwarzający, z którym ASP w Gdańsku zawarła umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do 

zapewnienia spełnienia warunków określonych w Rozdziale V RODO. 

6. Dane osobowe subskrybentów będą przechowywane do czasu rezygnacji  

z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera 

przez ASP w Gdańsku. 

7. Zgodnie z RODO subskrybentom przysługuje: 

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 



	
	

	

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych; 

− prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie 

będzie możliwe przekazywanie Newsletteru Akademii Sztuk Pięknych  

w Gdańsku. 

9. Dane osobowe subskrybentów nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku znajdują się na stronie http://bip.asp.gda.pl/   

w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” w kategorii „Obowiązki 

informacyjne”. 

 


