
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych studenta pozyskanych podczas rekrutacji oraz w trakcie realizacji procesu kształcenia, jest Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin (dalej jako: Uniwersytet lub Administrator). 
 
Uniwersytet przetwarza dane osobowe dla celów związanych z realizacją procesu kształcenia i dokumentowania przebiegu studiów, a także 
dla celów statutowych (np. w celu informowania o wydarzeniach naukowych), archiwalnych i statystycznych, jak również w celu dochodzenia 
roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Mogą być również przetwarzane w związku z prowadzonym w Uniwersytecie 
monitoringiem, zgodnie z informacjami Administratora służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie osób i mienia.  
Podjęcie przez studenta studiów i podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów przetwarzania.  
 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2018 poz.1668) oraz inne przepisy prawa, w tym regulujące sposób prowadzenia dokumentacji studiów, zaś w przypadku danych 
archiwalnych ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także sam fakt zawarcia niniejszej umowy, czyli powyższe opiera się 
na przesłankach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz wykonywaniem przez administratora zadań 
realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).  
 
Dane będą przetwarzane wyłącznie w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, a także w okresie niezbędnym do 
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz ewentualnych roszczeń związanych w realizacją danego procesu przetwarzania danych, w okresie 
przewidzianych przepisami prawa oraz aktami prawnymi wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie. 
 
Przetwarzane dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na 
mocy przepisów prawa, w tym takich, z którymi Uniwersytet zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, 
m.in. w zakresie IT, obsługi korespondencji, ubezpieczenia, ochrony. 
 
Każdy student, którego dane dotyczą ma prawo: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  
 do ograniczenia przetwarzania danych;  
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa;  
do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 
Każdy student ma również prawo dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. W sytuacji uczestniczenia w trakcie studiów  
w dobrowolnych inicjatywach wymagających zgody studenta uprawniony jest do odwołania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało 
wpływu na legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody, może także żądać usunięcia danych lub wyrazić sprzeciw co do ich 
przetwarzania.  
 
Przetwarzane  dane nie będą wykorzystane w innych celach, poza wskazanymi powyżej, nie będą one podlegały profilowaniu, nie będą 
również w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.  
 
Administrator danych osobowych wyznaczył osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować 
się pod adresem: daneosobowe@umlub.pl  
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet, w tym 
realizacji praw opisanych powyżej. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, np. związanych 
z tokiem studiów, czy bieżącą korespondencją w Uniwersytetem, które to sprawy należy kierować na aktualnie wskazane na stronie 
internetowej dane kontaktowe.   

 

 

  …………………………………………………….. 
   podpis studenta 
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