
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU 

 
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.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO tj. na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań Administratora danych w 

celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i edukacyjnych oraz w czasie obowiązywania zgody i 

będą udostępnianie odbiorcom w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z zakresem 

wskazanym w oświadczeniu zgody. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 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.  

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 
Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę Administratorowi danych - Uniwersytetowi Medycznemu w 

Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81448 5000 NIP: 712-01-06-911, REGON: 000288716, 

www: http://www.umlub.pl/ na przetwarzanie (w tym utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie) 

mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć, nagrań wideo i audio-wideo, transmisję przez Internet, także 

online, w tym także opatrzonych moim imieniem i nazwiskiem, w związku z moim udziałem w wydarzeniach 

organizowanych przez Administratora danych. Zgoda powyższa obejmuje wszelkie formy publikacji mojego 

wizerunku, w szczególności w Internecie, na plakatach, ulotkach, broszurach i folderach i dotyczy 

przetwarzania danych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i edukacyjnych. Wyrażenie 

zgody na wykorzystanie i publikację wizerunku jest całkowicie dobrowolne i brak jej wyrażenia w żaden 

sposób nie wpływa negatywnie na osobę, której dane dotyczą. 

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały, w tym wideo z moim udziałem, nie naruszają moich dóbr 

osobistych. 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. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania 

mojego wizerunku dla wyżej wskazanych potrzeb Administratora danych. 

Jestem świadoma / -y, że wyżej wyrażona zgoda może być cofnięta przeze mnie w każdym czasie. Cofnięcie 

przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych 

dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią oświadczenia i w pełni je rozumiem, zaś niniejsze oświadczenie 

składam w pełni dobrowolnie i świadomie. 

 

 

……………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

data imię, nazwisko i podpis 

 

http://www.umlub.pl/
http://www.umlub.pl/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W REJSIE PROFILAKTYCZNYM 

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.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO w celach: wzięcia 

udziału w projekcie „Rejs profilaktyczny” oraz w celach archiwalnych, promocyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych, a także naukowych – udział w badaniu: „Analiza czynników ryzyka wystąpienia i nasilenia 

objawów choroby morskiej”, które obejmie pomiar parametrów biomechanicznych, biochemicznych oraz 

psychologicznych uczestników rejsu.   

Dane osobowe będą udostępniane: współorganizatorowi rejsu – Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, 

armatorowi żaglowca STS Pogoria - Sail Training Association Poland, jednostce przeprowadzającej badanie 

naukowe „Analiza czynników ryzyka wystąpienia i nasilenia objawów choroby morskiej” -  Zakład Medycyny 

Sportowej oraz organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej tj m.in. sądom, prokuraturze, policji, Straży Granicznej, urzędom 

skarbowym, celnym oraz podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie zawartych 

umów, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu - w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, usługi z zakresu medycyny pracy, ubezpieczeń, outsourcingu 

IT, usług prawnych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań Administratora danych w w/w 

celach, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celach archiwalnych. 

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

Posiada Pani/Pan:  

prawo dostępu do danych, 

prawo żądania sprostowania danych, 

prawo żądania usunięcia danych, 

prawo żądania ograniczenia przetwarzania, 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawo przenoszenia danych, 

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. 

 

http://www.umlub.pl/

