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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu dot. zgłoszenia 
wolontariuszy w celu udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy jest Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, 
reprezentowany przez Rektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu badania losów absolwentów Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. Jeśli w formularzy zaznaczy Pani/Pan odpowiednią zgodę będą 
wykorzystywane również do przesyłania informacji o wydarzeniach dla absolwentów i ofercie 
studiów podyplomowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez przesłanie formularza.

5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 50 lat. Po upływie tego okresu, dane osobowe 
zostaną usunięte (zniszczone).

6. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje 
Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), 
usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane 
osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w 
procesie badania losów absolwentów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego 
przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny 
niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
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INFORMATION CLAUSE CONCERNING THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

FOR THE PURPOSE OF MONITORING GRADUATE CAREER PATH

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC - General 
Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the GDPR (EU OJ L 119, 2016, p. 1, as 
amended), we hereby inform that: 

PERSONAL DATA CONTROLLER

The Controller of your personal data is Wroclaw Medical University (Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu), with its registered office at: Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław, 
represented by the Rector.

DATA PROTECTION OFFICER

The Controller has appointed the Data Protection Officer whom you can contact at the following 
email address: iod@umw.edu.pl in relation to all issues related to the processing of personal data.

PURPOSES AND LEGAL BASIS OF PROCESSING

Your personal data will be processed for the purpose of monitoring graduate career path. If you 
select the appropriate consent in the form, data will also be used to send you information about 
events for graduates and the offer of postgraduate courses.

PERSONAL DATA RECIPIENTS

The Controller does not make your personal data available to any recipients.

PERSONAL DATA STORAGE PERIOD

The Controller will store your personal data for the period necessary to achieve the purposes of 
processing, but not longer than for a period of 50 years. After this period, personal data will be 
deleted (destroyed).

INFORMATION ON YOUR RIGHTS

In the cases, under the terms and in the manner specified in the applicable regulations, you have the 
right to: access your data and rectify them (Art. 15 and 16 of the GDPR), erase your data (Art. 17 of 
the GDPR), limit the processing of your data (Art. 18 of the GDPR), object to the processing of your 
personal data (Art.  21 of the GDPR), transfer your data (Art. 20 of the GDPR).

You have the right to file a complaint with the Supervisory Authority: the President of the Personal 
Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, if you suspect that the personal data are 
processed by the Controller in violation of the law.

INFORMATION ON AUTOMATED DECISION-MAKING, INCLUDING PROFILING

Your personal data are not subject to automated decision-making, including profiling, referred to in 
Art. 4(4) of the GDPR, which is a form of automated processing of personal data consisting in using 
personal data to evaluate certain personal aspects of a natural person.
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