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Formularz danych osobowych 

 
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Pracownik: miejsce pracy/ doktorant: rodzaj kształcenia, wydział lub dyscyplina/ student: kierunek 

studiów (niewłaściwe skreślić): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdzam zapoznanie z Regulaminem Konkursu „Logo Szkoła Doktorska UML” oraz polityką 
prywatności. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu w celu udziału w Konkursie 
„Logo Szkoła Doktorska UML”. Posiadam wiedzę, że wyrażenie niniejszej zgody i wysłanie formularza 
zgłoszeniowego jest dobrowolne, jednak konieczne do zakwalifikowania do udziału w Konkursie „Logo 
Szkoła Doktorska UML”. Mam prawo odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym nie 
będzie to miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu odwołania zgody.  
 
 
 
 

………….……………………………………….. 
           (data i czytelny podpis) 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazywane są przez osobę zgłaszającą 
dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. w celu przyjęcia zgłoszenia 
konkursowego, udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia. 
Organizator: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w zakresie organizacji Konkursu oraz 
przetwarzania danych jego uczestników posiada status administratora i jako administrator zbioru danych 
osobowych informuje, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów 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 (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia 
konkursowego, udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, a także celach statystycznych i archiwalnych, 
jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 
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osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie, czyli art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych. 
Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Organizator zawrze stosowne 
umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również 
przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie 
realizacji Konkursu, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu Konkursu, zgodnie z przepisami 
prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających  
z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie 
skutkował brakiem możliwości udziału Konkursie, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji 
przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także - w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa – żądać ograniczenia przetwarzania danych lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, 
ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie 
podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. 

Organizator Konkursu jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania 

danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którą można skontaktować się pod 

adresem e-mail: daneosobowe@umlub.pl.  

 

………….……………………………………….. 
           (data i czytelny podpis) 
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