
Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2018 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 7 września 2018 r. 

 

 

Wzór oświadczenia A   

……....................................................... 
               (imię i nazwisko) 
……....................................................... 
                  (nr albumu) 
……....................................................... 
 
……....................................................... 
             (Wydział/ Kierunek)  

 
 
 
 

OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na: 
 
 

1. wprowadzanie do bazy danych systemu antyplagiatowego danych osobowych dotyczących mnie w zakresie niezbędnym  

do weryfikacji wytworzonych przeze mnie dokumentów (m.in.: rozprawy doktorskiej), tj. w szczególności imienia, nazwiska,  

nr albumu, nazwy wydziału i kierunku, treści dokumentu oraz danych Promotora ww. dokumentów; 

2. wprowadzenie wytworzonych przeze mnie dokumentów (m.in.: rozprawy doktorskiej), do bazy danych systemu 

antyplagiatowego w celu przeprowadzenia analizy porównawczej z innymi dokumentami oraz ich wykorzystywanie do 

sprawdzania innych dokumentów wprowadzanych do bazy danych systemu w terminie późniejszym, a także do 

ewentualnego udostępnienia ich treści innym użytkownikom bazy danych. 

 
 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin jako Administrator Danych 
Osobowych zbioru przetwarzanego w związku z realizacją procesu kształcenia, informuję iż - na podstawie 
uprawnień wynikających z art. 226 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie prowadził działania 
mające na celu wykrycie czynów naruszających przepisy obowiązujące w Uniwersytecie oraz uchybiające 
godności studenta, w szczególności w zakresie analizy porównawczej wytworzonych przez studenta 
dokumentów, prac naukowych i publikacji mające na celu wykrywanie i eliminację plagiatów.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyżej określonym celu jest art. 6 ust. 1 pkt a i e 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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), w powiązaniu z ww. art. 214 ust. 4 
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  
Podanie danych i wyrażenie niniejszych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu 
przetwarzania. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w klauzulach, 
a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. Dane nie będą przedmiotem 
sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa oraz wynikających z zawartych przez Uniwersytet umów, nie będą również przekazywane do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie trwania zgody, a także w okresach 
archiwizacji danych, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Uniwersytetu, zaś w przypadku ewentualnych 
roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, odwołania udzielonej zgody, a także - w przypadkach 
przewidzianych przepisami prawa - ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych, 
przenoszenia danych, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Dane nie będą wykorzystywane 
w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, 
nie będą one podlegały profilowaniu. 
Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 
z którą można skontaktować się pod adresem: daneosobowe@umlub.pl  

 
 
 
 
 

                                                                                …………............................................................................                                                                                                                                                                                             
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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