
………………………………………… 
 

 
/ pieczęć Uniwersytety Morskiego w Gdyni/ 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Ja    ………………………………………………………….    niżej    podpisana/     podpisany    oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Morski w Gdyni moich danych osobowych w     

postaci     imienia     (imion)     i      nazwiska      oraz      adresu      poczty      elektronicznej  do celów: 

 monitorowania kariery zawodowej, 

 otrzymywania materiałów informacyjnych UMG. 

 

 
Zostałem poinformowana / poinformowany o tym, że: 

- mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawienia, jak również, że mam prawo 

w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

- tekst aktualnie obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa oraz wszelkie wytyczne lub 

zapytania w zakresie ochrony danych osobowych uzyskam u Inspektora Ochrony Danych (email: 

iod@umg.edu.pl) 

 
 
 
 
 

 
IMIĘ 

 
NAZWISKO 

 
adres e-mail 

   

 
 
 
 
 
 

Gdynia, dnia …………..........…………………….................. ..……………………………………………………………..……..........…. 

/ czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę / 

………………………………………… 
 

/ pieczęć Uniwersytetu Morskiego w Gdyni / 

 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 

81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod@umg.edu.pl). 
 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i e) 
Rozporządzenia PE 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 (RODO), gdyż jest to niezbędne do wykonania 
zadań realizowanych w interesie publicznym w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb 
rynku pracy oraz otrzymywania materiałów promocyjnych, w oparciu o Pani/Pana zgodę. 

 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub 
inne właściwe przepisy. 

 
Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać 
profilowaniu. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych będzie 

skutkować niemożnością przeprowadzenia monitoringu karier zawodowych / otrzymywania 
materiałów promocyjnych UMG. Zgodę na przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 
wycofaniem. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie 

obowiązujących przepisach prawa. 
 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo 
do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania. 

 
Ma Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych     z 

siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące 
przepisy prawa. 


