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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Administratorem podanych 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 został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem:
 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,
 e-mail: iod@asp.gda.pl
 tel. 58 301 28 01 wew. 18.
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o pomoc
materialną ze środków przeznaczonych na ten cel na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w oparciu o art. 86 ust. 1 pkt 1-4 oraz 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz na podstawie
przepisów dotyczących archiwizacji wskazanych w pkt. 5 niniejszej klauzuli
informacyjnej.
Odbiorcą danych osobowych mogą być 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 (w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych i IT dla
użytkowanych w ASP systemów informatycznych, a także usług związanych
z niszczeniem dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe), oraz
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Podane dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny
z
kategorią
archiwalną,
zgodnie
z
przepisanym
dot.
klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum
państwowego i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w związku z art. 5 i 6 ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 164 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
z 2011 r., nr 14, poz. 67).
Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje
prawo:
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7.
8.

 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych
osobowych, które są nieprawidłowe,
 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest konieczne w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie
pomocy materialnej. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji w/w celu.

…………………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis studenta/członka rodziny

