
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 16/2021 z dnia 8.03.2021r. 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. dalej zwanego RODO przyjmuję do wiadomości iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

z siedzibą ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,  

w sprawach moich danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wysyłając wiadomość na adres email: 

iod@umb.edu.pl lub w inny sposób poprzez dane kontaktowe podane na stronach 

internetowych Uczelni, 

2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego: 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów 

prawa pracy, 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy i do wykonania umowy, 

3) moje dane osobowe mogą być wyłącznie przekazywane podmiotom na podstawie 

przepisów prawa, 

4) informacja o wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce udostępniona będzie w BIP Uczelni, ministra do 

spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra zdrowia w terminie 30 dni odpowiednio przed 

konkursem i po jego zakończeniu, 

5) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia postępowania 

konkursowego,  

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych - na zasadach określonych w RODO,  

7) w celu skorzystania z przysługujących mi praw wymienionych w pkt 7, mogę skontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez dane wskazane w pkt 2, 

8) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z RODO,  

9) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 

międzynarodowej, 

10) w oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

11) podanie danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym w przepisach prawnych. 

_____________________ 
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