
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa 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. 

2. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, 

z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem:  

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

 iod@asp.gda.pl  

 tel. 58 301 28 01 wew. 18. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kształcenia i promowania kadr 

uczelni w związku z prowadzonym wewnętrznym procesem rekrutacyjnym na kurs 

języka angielskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j.:  Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź.zm.). 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Akademia Sztuk 

Pięknych w Gdańsku zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia danych lub innego 

instrumentu prawnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedur 

związanych z rozliczeniem projektu „Going International” w ramach programu NAWA 

„Welcome to Poland” 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do 

podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie 

jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu.  

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji na kurs 

języka angielskiego, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji 

powyższego celu. 


