
Informacja o przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów oraz osób 

wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów współpracujących 

z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Uniwersytet 

Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a , 80 -210 Gdańsk, reprezentowany 

przez Rektora; 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uczelni, adres email: 

iod@gumed.edu.pl, tel. (58)349 10 27; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, 

zamówień, rozliczeń z Uczelnią na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy w zakresie danych osobowych kontrahentów 

będących stronami umowy lub porozumienia; 

 art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora) – w zakresie danych osobowych 

osób wyznaczonych przez kontrahentów do kontaktu w ramach 

realizowanych umów lub porozumień; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie osoby 

upoważnione przez Administratora Danych i podmioty współpracujące  

z Uczelnią na podstawie umów powierzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  

i organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji 

współpracy z Uczelnią w zakresie zamówień i przez okres niezbędny do 

rozliczeń oraz archiwizacji. Administrator zastrzega sobie prawo do 

przechowywania Państwa danych osobowych przez okres niezbędny do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak 

niż do upływu okresu przedawnienia 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a także prawo do przenoszenia danych;  

9. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji zamówień. 
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