
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Akademia  Sztuk  Pięknych  w  Katowicach  przywiązuje  istotną  wagę  do  poszanowania
prywatności  osób  korzystających  z  formy  elektronicznego  kontaktu  poprzez  formularze  na
naszej stronie https://www.asp.katowice.pl/(właściwa zakładka)/. Zależy nam, aby każda osoba
fizyczna której  dane przetwarzamy dokładnie  wiedziała,  jakie  dane pozyskujemy i  jak  może
chronić swoją prywatność.

2. Korzystając z  elektronicznego formularza kontaktowego, serwisu newsletter,  adresu e-mail,
akceptujecie  Państwo  niniejszą  Politykę  Prywatności  wraz  z  klauzulą  informacyjną
Administratora Danych.

3. Gromadzone dane przesyłane są do Administratora Danych którym jest Rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach z siedzibą pod adresem: 40-074 Katowice. ul. Raciborska 37  na dwa
sposoby:

 dane  podawane  bezpośrednio  i  dobrowolnie  przez  użytkownika  w  formularzach
kontaktowych,  telefonicznie,  w  poczcie  e-mail,   oraz  podczas  rejestracji  w  systemie
(newsletter),

 dane  pozyskiwane  automatycznie   podczas  korzystania  przez  użytkowników  ze  strony
https://www.asp.katowice.pl.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika,
datę  i  godzinę  żądania,  dane  urządzenia  (np.  model  sprzętu),  typ  przeglądarki,  język
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy,
który  odwiedza  internauta,  do  urządzenia  internauty  (komputer,  smartfon,  tablet  itp.).
Administrator  strony wykorzystuje pliki  cookies  do opracowywania  anonimowych statystyk
serwisu.  Pliki  te  ułatwiają  także  użytkownikom  korzystanie  z  witryny  oraz  zwiększają  jej
użyteczność dopasowując na podstawie statystyk do preferencji użytkowników.

W przeglądarce internetowej  można zmienić  ustawienia dotyczące cookies.  Brak zmiany tych
ustawień oznacza akceptację dla ich zastosowania.

W serwisie strony  http://www.asp.katowice.pl/używane są:

 cookies wskazujące wypełnienie formularza,
 cookies  sesyjne  (wygasają  po  zamknięciu  sesji)  –  używane  podczas  logowania

użytkownika do panelu strony,
 cookies utworzone w momencie zmiany rozmiaru fontu (jeśli witryny posiadają włączoną

tą funkcjonalność).

Dodatkowo administrator strony gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie
jak: liczba wejść unikalnych/odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.

5. Kontaktując  się  z  nami  za  pomocą  formularza  kontaktowego,  telefonu,  poczty  e-mail,  itp.
przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,

1) Jeżeli zapisałeś się do naszego newsletteru, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania do
subskrybentów naszych ofert wydarzeń kulturalnych, nowości i aktualnych promocji.

https://www.asp.katowice.pl/


2) Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie
do celów kontaktowych w sprawach wynikających z  treści  umieszczonej  w formularzu
wiadomości.

3) Dokładamy  starań,  aby  dane  pozyskiwane  poprzez  formularze  kontaktowe  strony
https://www.asp.katowice.pl, serwisu newsletteru, skorzystania z adresu e-mail,  chronić
przed  nieuprawnionym  dostępem  osób  trzecich  oraz  kontrolujemy  nasze  metody
gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji.  Stosujemy m.in.  firewall,
urządzenia zabezpieczające serwer, oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 

6. Pani/Pana  dane  pozyskane  w  procesie  nawiązywania  kontaktów,  w  sprawach:  np.
zatrudnienia,  rekrutacji  na  studia,   uzyskania  stopnia  i  tytułu  z  dziedziny  sztuki,  promocji
dorobku,  współpracy  
z  Akademią,  zainteresowania  wydarzeniem  kulturalnym,  realizacji  zawartych  umów,
przetwarzane  są:  

 na podstawie nawiązania kontaktu za pomocą poczty e-mail, wyrażonej w formularzach
zgody, umowy którą Państwo zawarliście – przez czas wynikających z zapisów formularzy
i umów, 

 w  systemie newsletteru na podstawie klauzuli zgody w celu ułatwienia Państwu dostępu
do informacji o nas  – do czasu wycofania zgody. 

 w elektronicznej  poczcie e-mail  jeśli  w ten sposób zainicjowaliście Państwo kontakt  z
Akademią który, jest jedocześnie zgodą na wykorzystanie Państwa adresu e-mail  w celu
przekazywania interesujących Was informacji.

1) Dostępu do danych udzielamy jedynie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych
pracownikom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

2) Ma Pani/Pan prawo do:
 wycofania zgody w każdym dowolnym momencie (w stosunku do danych przetwarzanych

w oparciu o klauzulę zgody);
 dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  ograniczenia  przetwarzania,

usunięcia  danych,  wniesienia  sprzeciwu  -  w  przypadku  przetwarzania  z  naruszeniem
wymagań prawnych; 

 otrzymania  informacji  z  tytułu  naruszenia  oraz  w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia
wniesienia skargi do organu nadzorczego i roszczeń z tytułu stwierdzonego naruszenia.

3) Administrator  Danych  nie  podejmuje  żadnych,  mających  skutki  prawne  lub  istotnie
wpływających  na  osobę  której  dane  dotyczą,  decyzji  w  oparciu  o  automatyczne
przetwarzanie w tym profilowanie.

4) Ma Pan/Pani prawo do kontaktów z Administratorem Danych w celu realizacji swoich praw
w sposób:

- pod wskazanym w pkt 3 Adresem.
- telefonicznie pod numerem 32 - 7587701
- za pomocą poczty elektronicznej na adres:  rodoasp@asp.katowice.pl;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych/ elzbieta.binczyk@asp.katowice.pl

Zastrzegamy  sobie  prawo  zmiany  powyższej  Polityki  Prywatności.  Wszelkie  zmiany  zostaną
opublikowanie na tej podstronie.
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