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POTWIERDZENIE ODBIORU 
 

dla studentów I roku w roku akademickim 2021/2022 
 

  Niniejszym potwierdzam odbiór: 

 legitymacji studenckiej 

 identyfikatora studenckiego 

 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującym Regulaminem Studiów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

*Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin 
niezamówionych informacji na moją skrzynkę pocztową, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych, moich danych 
osobowych zgromadzonych w związku z realizacją procesu nauczania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy 
Al. Racławickich 1,  20-059 Lublin po zakończeniu studiów.  
 
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie, aktualnie i w przyszłości, do celów marketingowych moich danych osobowych 
zgromadzonych w związku z realizacją procesu nauczania przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy  
Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin.  
 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin jako Administrator Danych Osobowych 
informuje, iż dane zgromadzone w oparciu o kwestionariusze i dokumentację złożoną przez studenta przetwarzane są w celu 
realizacji procesu nauczania, a także celach statutowych, archiwalnych i statystycznych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie z siedzibą przy Al. Racławickich 1, 20-059 Lublin danych osobowych 
zawartych w podaniu oraz załącznikach do niego w celu rozpatrzenia podania oraz realizacji jego przedmiotu, a także celach 
statutowych, archiwalnych i statystycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 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/RODO). 
Posiadam wiedzę o dobrowolności podania danych. Zostałem również poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do 
treści danych dotyczących mnie, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. 
Rozporządzenia, a także że dane nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem 
podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. 

 
 
Lublin, dnia 01.10.2021 r.                                                    ....................................................... 
                                (czytelny podpis studenta) 
*W przypadku braku zgody skreślić 


