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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, dalej RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym 
danych wizerunkowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) osób korzystających z platformy wideokonferencyjnej, jest Gdański 
Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a , 80 -210 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora.  

Współadministratorem Pani/Pana danych (imię i nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek) może być również 
podmiot zarządzający platformą wideokonferencyjną,  jako dostawca narzędzi związanych z systemem 
komunikacyjnym, ale wyłącznie w przypadku zakładania na niej konta użytkownika. Więcej informacji na temat 
przetwarzanych danych przez usługodawcę można znaleźć w jego polityce prywatności. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Uczelni, adres email: iod@gumed.edu.pl, tel. (58)349 10 27. 

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych 
w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia 
oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych 
osobowych w celach innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała 
miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

4.    Podstawą prawną przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego 
w szczególności z art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz.85 z późn. zm). 

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
przepisów prawa i podmioty współpracujące z Uczelnią na podstawie umów powierzenia zawartych zgodnie 
z art. 28 RODO oraz osoby upoważnione przez GUMed do przetwarzania danych w ramach wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, w tym zaangażowanych w organizację, obsługę lub rejestrację zdalnej formy 
egzaminów. Odbiorcą Państwa danych osobowych podawanych na platformie wideokonferencyjnej może być 
również administrator tej platformy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu ich 
przetwarzania, tj. okres wskazany dla prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 
Akt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Zarządzenie Rektora nr 83/2018).  

7. Uczelnia nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą być, z uwagi na korzystanie z platformy wideokonferencyjnej, 
przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do podmiotu, który odpowiada za jej działanie. 

8. W oparciu o otrzymane dane osobowe Uczelnia nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych lub ich udostępnienia (art.15), 

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16), 

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO, z zastrzeżeniem ust. 3), 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18), 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej niezgodności 
przetwarzania przekazanych danych osobowych. 

10.  Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.85 z późn. zm). Niepodanie tych danych uniemożliwi 
realizację celu wskazanego w pkt 3. 
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