Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym
dalej RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 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. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,
numeru telefonu, rodzaju ukończonych studiów i wydziału, miejscu zamieszkania oraz
miejscu zatrudnienia,
przetwarzane będą w celu:
•
•
•
•
•

•

przystąpienia do Klubu Absolwenta UG,
informowanie o możliwości dalszego kształcenia na UG w ramach studiów
podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów,
tworzenia możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń podczas zjazdów
i spotkań absolwentów,
organizowania wystaw, pokazów, konkursów, dyskusji, seminariów, konferencji,
organizowania akcji promocyjnych, kampanii promocyjnych, reklamowych i
innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi UG w
formie mailingu,
badań ankietowych w formie ankiet internetowych związanych z wizerunkiem
uczelni, losami zawodowymi absolwentów.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a
RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie
uniemożliwi przyjęcie do Klubu Absolwenta UG.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w Klubie
Absolwenta UG.
8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom zewnętrznym:
jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Ponadto odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie
Administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej - w przypadku, gdy
dane osobowe będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,

2. prawo dostępu do treści swoich danych,
3. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
4. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia
danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA ZGODY (umieszczona w formularzu rejestracyjnym)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet
Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8 w zakresie obejmującym:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, rok ukończenia studiów na
UG, wydział ukończonych studiów na UG, miejsce pracy, w celu realizacji celów Klubu
Absolwenta UG określonych w punkcie 3 Klauzuli RODO.
Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody
w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

