
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób realizujących w Uczelni projekty 

naukowe m.in. kierowników projektów, nauczycieli akademickich, członków zespołów 

badawczych, doktorantów, młodych naukowców 

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

2016 r. (RODO) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany 

przez Rektora, 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów 

naukowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące przy realizacji projektu, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z 

przepisów prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej w przypadku realizacji projektu we współpracy z 

podmiotem z państwa trzeciego lub z organizacją międzynarodową, 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych 

niezgodnie z RODO, 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji projektu. 

Zasady ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

Celem opracowania niniejszych zasad jest zapewnienie właściwego stosowania, przy 

realizacji badań naukowych, przepisów 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego 

dalej RODO). 

§1 

1. Przez   Administratora   Danych należy rozumieć Uniwersytet   Medyczny       w 

Białymstoku, reprezentowany     przez        Rektora,        który     samodzielnie        lub     

wspólnie  z  innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. 
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2. Przez dane szczególnych kategorii należy rozumieć dane genetyczne, dane dotyczące 

zdrowia, dane biometryczne, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej, 

dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe osoby fizycznej. 

3. Zasada minimalizacji danych oznacza przetwarzanie wyłącznie takich danych, które 

są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów 

przetwarzania. 

4. Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie 

można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia 

dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są 

przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi 

uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej. 

§2 

1. Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych pozyskanych w 

badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

których Administratorem jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 

2. W zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych przez Uczelnię 

dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii. 

3. Niniejsze zasady ochrony danych nie mają zastosowania do informacji 

anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą 

do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w 

taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już 

nie można zidentyfikować. 

§3 

1. W przypadku pozyskiwania danych osobowych do celów badań naukowych Uczelnia 

jest obowiązana spełnić obowiązek informacyjny wobec uczestnika badania. Wzór 

klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 

2. Uczestnik badania podpisuje zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celu 

badania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 

3. Przetwarzanie danych osobowych do celów badań naukowych podlega odpowiednim 

zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Zabezpieczenia te 

polegają na wdrożeniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

poszanowanie zasady minimalizacji danych. 

4. Środki te mogą też obejmować pseudonimizację danych, o ile pozwala ona 

realizować powyższe cele. 

5. Jeżeli cele te można zrealizować w drodze dalszego przetwarzania danych, w sposób 

uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, cele należy 

realizować w ten sposób. 

6. W Uczelni przy realizacji badań naukowych należy możliwie jak najwcześniej 

dokonywać: 



- pseudonimizacji danych polegającej na ich zakodowaniu np. poprzez nadawanie 

uczestnikom numerów kodowych, których używa się podczas badań zamiast danych 

osobowych uczestnika bądź 

- anonimizacji w taki sposób, aby w ogóle nie można było zidentyfikować osoby. 

7. Pełna baza danych osobowych wraz z kodem umożliwiającymi identyfikację 

uczestników powinna być dostępna jak najmniejszej liczbie osób oraz przechowywana 

w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawionych. 

8. Publikowanie wyników badań następuje w sposób uniemożliwiający identyfikację 

osób fizycznych, których dane zostały przetworzone. 

9. Uczelnia informuje uczestnika badania o zachowaniu w poufności tej części 

dokumentacji badania, która pozwoliłaby na identyfikację uczestnika oraz o tym, że 

publikacja wyników następuje w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby 

fizycznej, której dane zostały przetworzone. 

10. W przypadku współpracy Uczelni z innymi podmiotami przy realizacji badań należy 

uregulować w umowie z tymi podmiotami kwestie ochrony danych osobowych. 

11. W przypadku, gdy niezbędne jest powierzenie danych osobowych innym podmiotom 

(tj. realizacja zadań lub części zadań i w związku z tym przetwarzanie danych 

osobowych przez inny podmiot w imieniu administratora danych), przekazanie danych 

następuje na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych, której wzór 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad. 

12. W przypadku, gdy niezbędne jest przekazanie danych osobowych szczególnych 

kategorii, w tym wyników badań, przekazanie między podmiotami następuje 

wyłącznie w formie spseudonimizowanej lub zanonimizowanej. 

§4 

1. Każda osoba przetwarzająca dane osobowe uczestników badań robi to na wyraźne 

polecenie administratora poprzez nadane przez Administratora Danych upoważnienie 

do przetwarzania danych osobowych oraz podpisane zobowiązanie do zachowanie w 

poufności danych osobowych. 

2. Wzór upoważnienia i oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia Rektora 

dotyczącego ochrony danych osobowych. 

3. W Uczelni prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych. 

Załącznik nr 1 do Zasad Ochrony Danych Osobowych w Badaniach w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku 

Obowiązek  informacyjny     wobec    uczestników    badań    przeprowadzanych w    

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku 

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

kwietnia 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że: 



1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany 

przez Rektora, 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji badania 

naukowego finansowanego w ramach SUBWENCJI 2021 r. w Uczelni na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 pkt j ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u 

administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom 

przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji badań, 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu, 

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, 

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

badania 

Załącznik nr 2 do Zasad Ochrony Danych Osobowych w Badaniach w Uniwersytecie Medycznym w 

Białymstoku 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników badań 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku moich 

danych osobowych zebranych w celu realizacji badania naukowego finansowanego w ramach 

SUBWENCJI 2022 r. 

Przyjmuję   do wiadomości, że   zgoda   może     być      odwołana   w   każdym momencie   

poprzez złożenie oświadczenia woli w tym zakresie do Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku. 
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