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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku 
podczas szkolenia zdalnego  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. 
Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, 
www: http://www.umlub.pl/.  

W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@umlub.pl lub pisemnie na adres 
Administratora danych  

I. CEL  

Celem przetwarzania danych jest realizacja zdalnego szkolenia, którego przedmiot i cel 
określony został w ogłoszeniu oraz w wiadomości, do której załączona jest niniejsza klauzula 
informacyjna. Szkolenie odbędzie się on-line za pomocą aplikacji Zoom. 

 

Podstawa prawna: 

1. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b 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 (RODO) tj. fakt, że jest 
to niezbędne do wykonania umowy, której jestem stroną oraz działań na moje żądanie 
przed jej zawarciem.  

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazuję mając świadomość, iż ich 
podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. rekrutacji 
i udziału w szkoleniu.  

II. PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

2. Administrator danych informuje, że połączenie się w ramach szkolenia z włączoną kamerą 
jest równoznaczne z akceptacją faktu, że wizerunek uczestnika będzie utrwalony i może 
zostać udostępniony instytucji nadzorującej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
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3. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalanie, przetwarzanie i udostępnianie swojego 
wizerunku - łączą się w ramach szkolenia z wyłączoną kamerą. Opcja wyłączenia kamery jest 
pożądana i zalecana uczestnikowi szkolenia. 

4. Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie wyżej określonej 
zgody osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na utrwalanie  
wizerunku jest całkowicie dobrowolne i brak jej wyrażenia w żaden sposób nie wpływa 
negatywnie na osobę, której dane dotyczą. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju 
form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za 
nieetyczne. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. Materiały zawierające 
wizerunek uczestnika, nie naruszają jego dóbr osobistych. W związku z utrwalaniem  
i przetwarzaniem wizerunku uczestnikom nie przysługują roszczenia, w tym również  
o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb 
Administratora danych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonywał na podstawie 
zgody przed jej odwołaniem. 

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH I PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań 
Administratora danych w celach, które określa przedmiot szkolenia oraz w czasie 
obowiązywania zgody i będą udostępnianie odbiorcom w rozumieniu obowiązujących 
przepisów prawa oraz zgodnie z zakresem wskazanym w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan:  

 prawo dostępu do danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych; 
 prawo żądania usunięcia danych osobowych;  
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych;  
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Zostałem poinformowany o planowanej formie i zakresie wykorzystania moich danych, jak 
również podstawach przetwarzania danych i przysługujących mi prawach, a także, że złożenie 
niniejszego formularza jest dobrowolne, jednak konieczne w realizacji celu przetwarzania. 


