
Klauzula informacyjna RODO 
dla darczyńcy PG

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) ( RODO) informujemy, że:

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 
11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233);
Z administratorem można kontaktować się:
 listownie: Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsku,
 przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na platformie ePUAP pod adresem 

politechnikagdanska/SkrytkaESP.
2. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy 
kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę 
Gdańską, w tym realizacji Państwa praw.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe (imiona i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w celu 
zorganizowania zbiórki. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 (wykonanie umowy darowizny) oraz art.6 ust.1 lit f RODO (realizacja 
uzasadnionego interesu PG, którym jest m.in zapewnienie bezpieczeństwa Administratora, 
ochrona przed roszczeniami, oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, 
analitycznych i statystycznych)

4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
podanych w punkcie 3, nie dłużej niż do skutecznego żądania usunięcia Pani/Pana danych lub 
skutecznego żądania sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

5. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy 
przepisów prawa (sądy, policja itp.).

6. Prawa
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych:

 prawo dostępu do danych osobowych;
 prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przeniesienia danych;
 prawo do żądania usunięcia danych;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, 00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2;
7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (e-mail, imię i nazwisko) jest dobrowolne, ale 
konieczne do realizacji celu opisanego w punkcie 3. 

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG. 

9. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

1 Rozporządzenie 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)
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