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Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie
1, 20-059 Lublin, NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, z którym kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: biuro.rektora@umlub.pl ;
2. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@umlub.pl lub
pisemnie na adres Administratora;
3. Administrator danych osobowych działając w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz b RODO
przetwarza dane osobowe uczestników konsultacji, w szczególności osób reprezentujących oraz
wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem wstępnych konsultacji rynkowych, pozyskane
bezpośrednio lub pośrednio, w celu realizacji konsultacji, celach archiwalnych oraz ustalenia i
dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków
nałożonych na administratora danych przez przepisy prawa powszechnego;
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia konsultacji.
Bez podania danych realizacja celu przetwarzania danych będzie niemożliwa;
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do ich
otrzymania na mocy przepisów prawa powszechnego, mogą one zostać również przekazane
podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie
z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. Dane te nie
będą przedmiotem sprzedaży, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:




na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania
danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację konsultacji.

