
Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu 
„Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego” 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym 

dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z udziałem 

w Konkursie ”Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego”, zwanym dalej 

”ABO UG” - jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana 

Bażyńskiego 8. 
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu: (58) 523 31 30; (58) 523 24 59, lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.  

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem. 

4. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, 

numer pracownika, adres e-mail oraz numer telefonu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego projektu do 

ww. Konkursu, a także w celu ich publikacji we wszelkich materiałach informacyjnych na 

temat projektu. 

6. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – zgoda osoby. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne i konieczne do udziału w 

Konkursie. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w nim przez 

uczestnika. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. Konkursu, 

a w przypadkach których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach – przez okres określony w tych przepisach. Ponadto 

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres 

niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak 

niż do upływu okresu ich przedawnienia. 

9. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

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 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

f. 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. 
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