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W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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), oraz realizując obowiązek wynikający z przepisów  

art. 13 rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:   

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

(zwany dalej Uczelnią) z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy:  

90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani  

się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji do projektu „Employ-Farm Wysokiej jakości programy stażowe dla 

studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, na podstawie wyrażonej przez 

Pana/Panią zgody”.  

4. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym - na podstawie 

odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących, a także podmiotom uprawnionym 

– na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym 

podmiotom niezbędnym ze względu na realizację celu określonego powyżej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż jest to 

niezbędne do realizacji prowadzonego procesu rekrutacyjnego.   

6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani 

prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych i prawo do przenoszenia danych. 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy 

uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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8.  Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie, wyrażonej zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych  (CV z 

listem motywacyjnych zawierających imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane 

kontaktowe, stan cywilny, data urodzenia, przebieg kariery naukowej, zdjęcie) jest 

dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie Pan/Pani mógł/a uczestniczyć w 

procesie rekrutacji do projektu „Employ-Farm Wysokiej jakości programy stażowe dla 

studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” 

 

Oświadczam, że otrzymałem/łam oraz zrozumiałem/łam ww. treść obowiązku informacyjnego.  

                                                               ……………………………………………………… 

 data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

• *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych 

dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego 

się procesu rekrutacyjnego do projektu „Employ-Farm Wysokiej jakości programy stażowe dla 

studentów kierunków: Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale 

Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.” 

 

• *Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych Stażodawcom biorącym udział 

w projekcie  „Employ-Farm Wysokiej jakości programy stażowe dla studentów kierunków: 

Farmacja, Kosmetologia, Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.” 

                                                                                               

……………………………………………………… 
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*Pola wymagane 


