
Informacja o przetwarzaniu przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku danych 

osobowych osób reprezentujących, pełnomocników, pracowników, współpracowników, 

pozostałego personelu Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy  

 

1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że staje się administratorem 

danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, pełnomocników, 

pracowników, współpracowników, pozostałego personelu Wykonawcy podanych 

przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy. 

2. W ramach realizacji Umowy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane 

osobowe:  

1)  osób reprezentujących Wykonawcy w zakresie imię, nazwisko, pełniona funkcja,  

2) pracowników, współpracowników, personelu Wykonawcy w zakresie 

podstawowych służbowych danych kontaktowych, takich jak: imię i nazwisko, numer 

telefonu, adres e-mail,  

3) pełnomocników Stron w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer  

    dokumentu tożsamości – jeśli dotyczy. 

3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 

ust. 1 lit f RODO - uzasadnionego interesu jakim jest realizacja umowy i kontakt w 

celu wykonywania umowy.  

4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając 

informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe 

podane na stronach internetowych Uczelni. 

mailto:iod@umb.edu.pl


5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej 

wykonaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu 

przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi 

związane  

z bieżącą działalnością Uczelni, dostarczające i wspierające systemy informatyczne – 

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 

zapewnieniu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO. Z przysługujących praw 

można skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. 

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Na podstawie podanych danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane 

decyzje, w tym nie będzie wykonywane profilowanie.  

10. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania 

Umowy. 


