
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że: 

 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach konkursu na stanowisko 

nauczyciela akademickiego jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 

80-836 Gdańsk, NIP 583-000-93-46, REGON 000275820, tel. 58 301 28 01, jako 

pracodawca. 

 

2. Inspektor ochrony danych 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem:  

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku; ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, 

 iod@asp.gda.pl  

 tel. 58 301 28 01 wew. 18. 

 

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy
1 

będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia obecnego konkursu
2
 na stanowisko nauczyciela akademickiego. 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane 

jako zgoda
3
 na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest 

dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.    

 

1
 Art. 22

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 t.j.) (Kp) oraz 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.  

w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369). 

2
 Art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 478 t.j.). Art. 22
1
 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  



W przypadku danych określonych w art. 22
1
 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 

3
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii 

 art. 9 ust.2 lit. a) RODO. 

 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przez Administratora przy przetwarzaniu danych. 

Ponadto mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

 

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego 

będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  

Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych; 

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

7. Informacje o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22
1
 Kodeksu pracy 

jest niezbędne, aby, aby uczestniczyć w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego. 

Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

 

Zapoznałam/em się 

 



………………………………….. 

Imię, nazwisko, data 


