
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GUMed                   
do celów związanych z rekrutacją do Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed,  

a w razie przyjęcia do Szkoły, do celów związanych z odbywaniem kształcenia 
 

 Oświadczam, że zapoznałam(em) się z uchwalonymi przez Senat Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
warunkami i trybem  rekrutacji do Pierwszej Szkoły Doktorskiej oraz jej Regulaminem, dostępnymi na stronie: 
https://doktoranci.gumed.edu.pl/56505.html. 
 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o treści art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) i wynikających z niej skutkach dla postępowania 
rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej (art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce: Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz 
nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 
pkt 2 i 3; 2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w 
wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości 
miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt 2; 3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.)   
 

 Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 
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 (dalej RODO): 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny  
z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest  pod numerem telefonu (58) 3491027 lub adresem 
e-mail: iod@gumed.edu.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej GUMed, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – czyli wyrażonej zgody, a w przypadku 
kandydatów z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą – art. 9 ust. 2 lit a) RODO - wyraźna zgoda 
na przetwarzanie danych dotyczycących zdrowia. W przypadku wpisania kandydata na listę 
doktorantów dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentowania przebiegu 
kształcenia, a także wykonywania przez Administratora obowiązków statystycznych, statutowych, 
archiwalnych, wynikających z ustawy z dnia 30.08.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
2018, poz.1668) oraz Regulaminu Szkoły Doktorskiej GUMed – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c, e RODO – 
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacji gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
a) korzystania  z zasobów bibliotecznych, wykonywania zadań Biblioteki Głównej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego w zakresie obsługi użytkownika z wykorzystaniem wspólnego, partnerskiego 
systemu biblioteczno-informacyjnego w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia 
Muzyczna w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia 
WFiS w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO 
tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
b) ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa 
powszechnego, 
c) zapoznania z organizacją wydarzeń, kursów, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie 
art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, jako zgody na przetwarzanie danych, 
d) prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. f  RODO, jako prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny, 
e) realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 
2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2014 poz. 1144, z późn. zm.), na 
podstawie art.6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO. 

https://doktoranci.gumed.edu.pl/56505.html
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4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji 
jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 i 4. Ponadto warunkuje możliwość udziału w 
rekrutacji i dokumentowania przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, 
którym Administrator zleca wykonanie usługi, w szczególności w zakresie obsługi toku kształcenia 
prowadzonego w GUMed oraz inne podmioty na podstawie umowy powierzenia.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji przez okres realizacji wszelkich 
czynności zawiązanych z jej procesem oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w Uczelni, a w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej GUMed, przez czas kształcenia, a 
następnie w celach archiwalnych przechowywane przez okres 50 lat. W przypadku wpisania kandydata 
na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do systemów 
informatycznych Uczelni, w tym w szczególności do systemu obsługi studentów i doktorantów „VERBIS”. 

7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych, 
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –                             

w przypadkach przewidzianych prawem, 
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
podlegały profilowaniu. 

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie 
z powyższą klauzulą informacyjną. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać 
poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-
mailowy: iod@gumed.edu.pl. 

Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, w celu określonym w pkt. 4 lit. a) powyższej klauzuli informacyjnej,  
w szczególności realizacji usług świadczonych przez Bibliotekę GUMed, związanych z działaniami ewidencyjnymi 
oraz procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, do których zostały zebrane. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie danych, jest równoznaczne 
z zakończeniem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. 

Wyrażam zgodę 
na przekazywanie przez Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 
Gdańsk niezamówionych informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Uczelnie, ofert 
proponowanych przez Uczelnie np. kursy, staże itp., na wskazaną przeze mnie skrzynkę pocztową, zgodnie 
 z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 
 
 
 
Data:……………………………………..    Podpis kandydata:…………………………..…………………. 


