
Zarządzenie Nr  50/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

 

z dnia 8 kwietnia 2022 roku  

 

w sprawie powołania Członków Komisji Konkursowej 

w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Medycznym  

w Lublinie wybieranych spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 

 

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną na 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 21/2022 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 14 lutego 2022 roku zarządza się, co następuje: 
  

 

§ 1 

Spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powołuje się następujących 

Członków Komisji Konkursowej w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie:  

1) prof. dr hab. Ewa Poleszak – dyscyplina nauki farmaceutyczne, 

2) dr hab. Jolanta Masiak – profesor uczelni – dyscyplina nauki medyczne, 

3) dr hab. Grzegorz Stanisz – dyscyplina nauki medyczne, 

4) dr hab. Beata Dobrowolska – profesor uczelni – dyscyplina nauki o zdrowiu. 

 

§ 2 

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

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako administrator danych upoważnia członków komisji wskazanych  

w § 1 będących pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do przetwarzania danych 

osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem. Zakres dostępu do danych członków komisji jest 

tożsamy dla wszystkich osób wchodzących w skład komisji. Upoważnienie jest ważne od momentu 

powołania do komisji do czasu zaprzestania pracy w komisji lub zakończenia działania komisji. Z uwagi 

na adekwatność zakresu dostępu do danych oraz czasookresu ważności nadanych uprawnień wykaz osób 

wchodzących w skład komisji stanowi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych.  

2. Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania zasad ochrony danych obowiązujących  

w Uniwersytecie, zachowania w tajemnicy i ochrony wszelkich informacji i danych przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,  

a także wykorzystywania pozyskanych danych wyłącznie do celów służbowych, pod rygorem 

odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązujących przepisów i aktów prawnych wewnętrznych. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                        Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

     Prof. dr hab. Wojciech Załuska 

 


