OŚWIADCZENIE
dotyczące zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO*)
W związku z udzieloną powyżej zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych
w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i notki biograficznej (dalej
Oświadczenie) potwierdzam, że mam świadomość, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu będzie Politechnika
Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.
2. Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się
kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować
wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym
realizacji Państwa praw.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z naszym prawnie uzasadnionych
interesem (art. 6 lit. f RODO*) jakim jest promocja i reklama naszej instytucji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy
przepisów prawa (sądy, policja itp.) oraz nasi kontrahenci, którzy w związku z realizacją dla nas
usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartych z nami
umów.
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres udzielonej powyżej zgody od
momentu jej podpisania.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi
do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
…………..…………………………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis
*RODO - Rozporządzenie 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).

