Regulamin newslettera Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
§ 1.
1. Newsletter został stworzony w celu wysyłki zainteresowanym osobom
bieżących

informacji

o

wydarzeniach

organizowanych

/ współorganizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Znajdują się w nim zapowiedzi wystaw, wykładów, konferencji naukowych,
imprez kulturalnych itd.,

a także wiadomości

dotyczące osiągnięć

pracowników i zespołów badawczych – najważniejszych odkryć oraz
najbardziej prestiżowych grantów i nagród.
§ 2.
1.

Administratorem danych osobowych 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.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@asp.gda.pl,
tel. 58 301 28 01 w. 18.

3.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki newslettera przez Akademię
Sztuk Pięknych w Gdańsku na podstawie art. 6 ust 1. lit. a) 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).

4.

Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy komórek organizacyjnych
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w zakresie niezbędnym do realizacji

wyżej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych, a także
podmioty zewnętrzne z którymi Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dokona zawarcia umowy powierzenia danych innego instrumentu prawnego
(firmy informatyczne zapewniające wsparcie IT Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku).
5.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji
z newslettera.

6.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także do przenoszenia danych.

8.

Ma

Pani/Pan

prawo

do

cofnięcia

zgody

na

przetwarzanie

danych

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu
otrzymywania informacji za pomocą newslettera.

11. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

