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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ( RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Politechnika Gdańska 
z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233); 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy 
kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pana/i / Pana/i dziecka danych przez 
Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Pana/i / Pana/i dziecka praw; 

3. Pana/i / Pana/i dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji  
i udziału w projekcie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; 

4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji projektu, zgodnie z zachowaniem 
zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych;  

5. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione na mocy prawa (sądy, policja itp.); 

6. Przysługuje Panu/Pani: 

 prawo dostępu do swoich/ Pana/i dziecka danych oraz otrzymania ich kopii,  
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich/ Pana/i dziecka danych,  
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu w jakim zostały one zebrane, 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i udziału  

w zajęciach realizowanych w ramach projektu; 
8. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu; 
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
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