
         
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Stosownie do treści przepisu art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 119, str. 1) (dalej: 
„RODO”), Politechnika Gdańska podaje następujące informacje:  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk, NIP 5840203593, REGON 000001620 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przez 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem politechnikagdanska/SkrytkaESP lub pisemnie na adres: 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pod adresem: iod@pg.edu.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 
 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia (organizacji) wydarzenia „#TransferDay”, realizowanego 
przez Administratora w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, dnia 9 listopada 2021 r. na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79, Gdańsk, Audytorium 007, w tym umożliwienia Pani/Panu wzięcia udziału w 
ww. wydarzeniu, rejestracji i stworzenia listy uczestników ww. wydarzenia oraz przekazania uczestnikom informacji 
organizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w 
sposób określony powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się 
konieczność przetwarzania danych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej, obsługi 
prawnej lub doradczej, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być również podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych - tylko w uzasadnionych przypadkach i na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 
 
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do: 
 
- dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
- przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania swoich danych osobowych od Administratora w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; uprawniony może przesłać te dane innemu 
administratorowi danych, 
- ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym aktualnie jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
 
Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności RODO. 
 
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
wydarzeniu. 
 
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
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