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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), informuję, iż: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Prawa Chińskiego 中国法  na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego, 80-958 Gdańsk tel.: 518958514, e-mail: spch@prawo.ug.edu.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy (Regulaminu) pomiędzy Tobą a Administratorem, 

dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy (Regulaminu) oraz do podjęcia 

niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (rekrutacja do Szkoły Prawa Chińskiego).  

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy 

(Regulaminu) będą niemożliwe.  

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy 

(Regulaminu) oraz przez czas niezbędny do rozliczenia danej edycji kursu Szkoły Prawa Chińskiego. 

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. Dział 

Kształcenia UG, Dziekanat WPiA UG), Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych innym odbiorcom. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania.  

11.    W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.  

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 

Czytelny podpis:  

 


