
 

REKRUTACJA NA STUDIA JEDNOLITE, I STOPNIA i II STOPNIA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej zwanego RODO), przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z 

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

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę skontaktować się w 

sprawach dotyczących moich danych osobowych poprzez wysłanie informacji na adres email: 

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

internetowych Uczelni, 

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, na 

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

prawnego ciążącego na Uczelni tj. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów oraz 

wewnętrznych regulacji prawnych Uczelni, 

4) Moje dane zebrane w procesie rekrutacji i niezbędne do realizacji wszelkich czynności 

związanych z procesem rekrutacji przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od momentu 

zakończenia rekrutacji, za wyjątkiem dokumentacji finansowo-księgowej, której zgodnie z 

paragrafem 118 Kodeksu Cywilnego czas przechowywania wynosi 3 lata; a jeśli zostanę 

przyjęta/y na studia w drodze wpisu na listę studentów moje dane, zgodnie z przepisami 

prawa, będą przechowywane w aktach studenckich,  

5) Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez 

Administratora, firma Verbis.pl Sp. z o. o. współpracująca z Uniwersytetem Medycznym w 

Białymstoku na podstawie umowy powierzenia, w zakresie obsługi informatycznej 

Internetowej Rejestracji Kandydatów, 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom na podstawie umowy 

powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

7) Posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do 

ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO. W celu skorzystania z 

przysługujących mi praw, mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 

dane wskazane w pkt. 2, 

8) Posiadam 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) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i niezbędne do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, 

W oparciu o moje dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie będą one podlegały również profilowaniu. 


