AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU, SIEDZIBA: 80-336 GDAŃSK, UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1

....................................................
NAME AND SURNAME

.....................................................
FACULTY/YEAR OF STUDY

DECLARATION

I declare that I voluntarily consent to processing by Gdansk University of Physical Education and Sport
(AWFiS), as administrator of personal data, information about:


• e-mail address:........................................................................................................................



• my private phone number:.....................................................................................................

iIn order to receive information related to the course of studies, to establish marketing communications
and to send commercial information by means of electronic communication by AWFiS in Gdansk.
I am entitled to:
-

access data concerning me and to receive copies thereof;

-

rectify (correct) the data;

-

erase the data (in accordance with the conditions specified in article 17 RODO (GDPR));

-

limit the data processing;

-

oppose to the processing of data;

-

lodge a complaint with the supervisory authority referred to in article 4, paragraph 21 of
the RODO, i.e. the President of the Office for the Protection of Personal Data;

-

withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing which was
effected on the basis of consent before its revocation.

I acknowledge that:
• AWFiS in Gdansk declares that it does not transmit or intend to transfer personal data to a third
country.
• Personal data relating to me are not subject to automated decision making by the controller,
including profiling.
• AWFiS in Gdansk has appointed a Data Protection Supervisor who can be contacted at phone
number 58 55 47 241 or via e-mail: iod@awf.gda.pl

Date................................................... signature.............................................................

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU, SIEDZIBA: 80-336 GDAŃSK, UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1

…………………………………
IMIĘ I NAZWISKO

…………………………………
WYDZIAŁ/ROK STUDIÓW

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, jako administratora danych osobowych,
informacji o:


adresie e-mail: ………………………………………………………………………………………………



numerze mojego prywatnego telefonu:………………………………………………………………...

w celu otrzymywania informacji związanych z tokiem studiów, nawiązywania komunikacji
marketingowej oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez
AWFiS w Gdańsku.
Przysługują mi prawa:
-

dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;

-

sprostowania (poprawiana) danych;

-

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);

-

do ograniczenia przetwarzania danych;

-

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

-

wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

-

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

Przyjmuję do wiadomości, że:


AWFiS w Gdańsku deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego.



Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu.



AWFiS w Gdańsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl

data ......................................... podpis .....................................................

