
Zarządzenie Nr 20/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 27 lutego2018 roku  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej w Konkursie na najlepszą pracę doktorską 

obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w latach 2016 – 2017 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską 

obronioną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w latach 2016 – 2017, stanowiącego 

załącznik Zarządzenia Nr 146/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

7 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 152/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  

18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie w latach 2016 – 2017, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Po § 1 wprowadza się § 1a, który otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 1a 

1. W związku z realizacją zadań związanych z pracą komisji oraz dostępem do danych 

osobowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych upoważnia 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej będącego pracownikiem Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją 

konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

Upoważnienie jest ważne od momentu powołania na Przewodniczącego Komisji do czasu 

zaprzestania pracy w komisji lub zakończenia działania komisji. Z uwagi na wskazanie          

w zarządzeniu zakresu dostępu do danych oraz czasookresu ważności nadanych uprawnień 

niniejsze zarządzenie stanowi uzupełnienie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania 

danych prowadzonej w Uniwersytecie. 

2. Przewodniczący komisji zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony danych 

obowiązujących w Uniwersytecie, zachowania w tajemnicy wszelkich pozyskanych danych,  

a także ich wykorzystywania wyłącznie do celów służbowych, pod rygorem 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów i aktów prawnych 

wewnętrznych.” 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 W zastępstwie Rektora  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

  Prorektor ds. Nauki 

    Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk 


