
 

  
 

                                    

 
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: 

 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. 

 W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@asp.gda.pl lub telefonicznie 58 301 28 01 wew. 18. 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia najkorzystniejszej odpowiedzi na zaproszenie do 

udziału w negocjacjach w sprawie najmu nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

 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. 

 Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres do 6 miesięcy od dnia otwarcia odpowiedzi na 

zaproszenie do udziału w negocjacjach w sprawie najmu nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

 Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. 

 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. 

 Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia najkorzystniejszej odpowiedzi na zaproszenie do udziału 

w negocjacjach w sprawie najmu nieruchomości Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest dobrowolne, 

aczkolwiek niezbędne w celu przystąpienia do udziału w negocjacjach. Ich niepodanie uniemożliwi udział 

w negocjacjach. 

 


