
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób wnioskujących o przyznanie stypendium na studia podyplomowe 

GEDANISTYKA w roku akademickim 2021/2022 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO) informujemy, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi 

Targ 28/29, 80-830 Gdańsk. 

2. Fundacja Gdańska dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z 

prawem i bezpieczeństwo. W tym celu powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani 

kontaktować się bezpośrednio: 

1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@fundacjagdanska.pl  

2) Listownie na adres: ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja projektu stypendialnego dla miłośników Gdańska, 

którzy spełniają kryteria naboru na studia podyplomowe zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu Gdańskiego, w tym 

rozpatrzenie wniosku i ewentualnie przyznanie i realizacja stypendium, jak również promocja działalności 

edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej Administratora.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w projekcie i ubieganie, ewentualnie otrzymanie 

stypendium. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w projekcie. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów obowiązującego 

prawa, w szczególności Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione sądom, organom administracji 

publicznej, w tym organom Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i innym 

organom władzy publicznej, a także podmiotom współorganizującym projekt, czyli Miasto Gdańsk, Uniwersytet 

Gdański oraz Muzeum Gdańska.  

6. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji zobowiązań wynikających z przyznania i realizacji 

stypendium, jednakże nie dłużej niż 5 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani w każdej chwili:  

• wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego 

interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ochrona Pani/Pana interesów, praw i wolności 

przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Pani/Pana sprzeciw 

okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. 

Ponadto może Pan/Pani: 

• żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, 

uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem 

tych danych (na podstawie art. 15 RODO), 

• żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 

RODO), 

• żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli 

odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny 

sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem, 

• żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny 

do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub na czas niezbędny 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;  

• żądać otrzymania danych osobowych, których sam nam Pan dostarczył / Pani dostarczyła, oraz 

przekazania tej kopii bądź Panu samemu / Pani samej, bądź innemu wskazanemu przez Pana / Panią 

pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to 

jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny na podstawie zgody lub w celu 

wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO). 

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa.  

 

  

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, ……………………………………………………… 

mailto:inspektor@fundacjagdanska.pl

