
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZTEWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W REJSIE PROFILAKTYCZNYM 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. 

Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, 

www: http://www.umlub.pl/.  

W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@umlub.pl lub pisemnie, na adres Administratora 

danych.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celach: wzięcia 

udziału w projekcie „Rejs profilaktyczny” oraz w celach promocyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych oraz archiwalnych. 

Dane osobowe będą udostępniane: współorganizatorce rejsu Marii Stępień - Prezes KU AZS UM 

w Lublinie i armatorowi żaglowca STS Pogoria - Sail Training Association Poland oraz organom 

władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej tj. m.in. sądom, prokuraturze, policji, Straży Granicznej, urzędom 

skarbowym, celnym oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie 

zawartych umów, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu - w 

szczególności podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, usługi z zakresu medycyny pracy, 

ubezpieczeń, outsourcingu IT, usług prawnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań Administratora 

danych w w/w celach, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach 

archiwalnych. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 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 Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

nie przysługuje Pani/Panu:  

− 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;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.  

http://www.umlub.pl/

