
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób wnioskujących o przyznanie stypendium na studia podyplomowe 

GEDANISTYKA w roku akademickim 2022/2023 

 

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 przyznanie i realizacja stypendium, jak 

również promocja działalności edukacyjnej i informacyjnej Administratora.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania i udziału w 

programie stypendialnym.  

4. 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. Państwa dane osobowe będą udostępnione Uniwersytetowi Gdańskiemu w 

celach związanych z przyznaniem i administrowaniem stypendium. 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji zobowiązań wynikających z 

przyznania i realizacji stypendium. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w 

trakcie wycofacie Państwo swoją zgodę na przetwarzania danych to wszelkie czynności 

związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z 

prawem. Wycofanie zgody powoduje brak możliwości dalszego przetwarzania danych 

osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału 

w programie stypendialnym. 

  

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej,  

……………………………………………………… 

 

* -niewłaściwe skreślić  
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