Персональні дані, що містяться в електронній кореспонденції, будуть оброблятися Гданським
університетом, який знаходиться у м. Гданськ (80-309) за адресою: вул. Jana Bażyńskiego 8, що є
адміністратором ваших персональних даних, щоб увімкнути зв'язок електронною поштою та
встановити контакт з адресатами. Зв'яжіться з Уповноваженим із захисту даних - iod@ug.edu.pl.
Більше інформації про правила обробки персональних даних, у тому числі про ваші права, можна
знайти за посиланням: https://bip.ug.edu.pl

Інформаційне положення для відправників та адресатів кореспонденції Відповідно до загального
положення про захист даних від 27 квітня 2016 року, надалі іменованого «GDPR», Гданський
університет повідомляє, що:
1. Адміністратором ваших персональних даних є Гданський університет, 80-309 Гданськ, вул. Jana
Bażyńskiego 8 в особі ректора.
2. Адміністратор призначив спеціаліста із захисту даних, з яким можна зв’язатися за телефонами:
+48 58 523 31 30, +48 58 523 24 59 або електронною поштою: iod@ug.edu.pl. З усіх питань,
пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з їх обробкою, ви
можете звертатися до Уповноваженого із захисту даних.
3. Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей, пов’язаних з обробкою та обігом
кореспонденції (зокрема, для відповіді на листування на адресу Університету, встановлення
контактів з адресатами, а також для документування домовленостей, зроблених під час
листування).
4. Ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 сек. 1 літ. f GDPR - обробка необхідна
для цілей законних інтересів, які переслідує Адміністратор.
5. Персональні дані можуть бути доступні іншим суб'єктам, якщо такий обов'язок випливатиме з
положень загальнозастосовного законодавства. У разі листування електронною поштою
одержувачем ваших даних може бути особа, яка діє від імені Адміністратора, тобто особа, яка є
оператором поштового зв’язку.
6. Ваші дані зберігатимуться до тих пір, поки не будуть виконані законні інтереси Адміністратора,
які є підставою для цієї обробки, а також у випадках, коли цього вимагають положення, що
випливають з акту про національний архівний ресурс та архіви, для термін, визначений цими
положеннями
7. Надання персональних даних необхідно для належного управління сервісом та обігу
кореспонденції.
8. Відповідно до положень GDPR, ви маєте право:
а) право доступу до ваших даних,
б) право на їх виправлення, якщо вони не відповідають дійсному стану,
в) право на їх видалення, обмеження обробки та передачу даних - у випадках, передбачених
законом,

d) право заперечувати проти обробки даних,
д) право подати скаргу до контролюючого органу - Голови Управління із захисту персональних
даних, якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення про захист
персональних даних

