
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski i wnoszących skargi 

 

 Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej 
„RODO”, Uniwersytet Gdański informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, 
ul. Jana Bażyńskiego 8, reprezentowany przez Rektora.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod numerem telefonu: +48  58 523 31 30, +48  58 523 24 59 lub adresem e-mail: 
iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia kierowanej do Uczelni 
sprawy, z uwzględnieniem jej charakteru i formy prawnej.  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 
− art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze,  
− art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez 
upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.  

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być Minister Cyfryzacji 
w związku z możliwością kierowania korespondencji poprzez Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą ePUAP UG oraz podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot 
będący operatorem usługi pocztowej.  

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do całościowego 
rozpatrzenia sprawy, w której zostały one zebrane, w tym przewidziany danym 
postępowaniem administracyjnym, a następnie – w przypadkach, w których wymagają 
tego przepisy wynikające z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 
przez okres określony w tych przepisach.  

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne i warunkuje możliwość rozpatrzenia 
kierowanej do Uczelni sprawy oraz udzielenia na nią stosownej odpowiedzi. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Państwu:  
a) prawo dostępu do treści swoich danych, 
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –

w przypadkach przewidzianych prawem,  
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 


