
Na podstawie art. 13 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 
(https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, informujemy: 

1. Dane Administratora Danych Osobowych (ADO): Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-
419 Łódź, Al. Kościuszki 4. 

2. Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD): Maciej Łokaj, adres e-mail: iod@umed.lodz.pl.  
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania: 

a) publikacja monografii naukowej przez Wydawnictwo UMED – UMedical 
Reports w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej Cybra – art. 6 ust. 1 
lit. a RODO, 

b) zawarcie i realizacja Umowy, której stroną jest osoba fizyczna – art. 6 ust. 1 lit. 
b RODO, 

c) dochodzenie roszczeń i praw – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4. Odbiorcy danych osobowych: 

a) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, na 
podstawie zawartych umów powierzenia gwarantujących adekwatne środki 
ochrony przetwarzanych danych. 

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 
a) ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 
a) możliwość dobrowolnego cofnięcia zgody na publikację, 
b) okres realizacji niniejszej Umowy, 
c) powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie 

dochodzenia roszczeń (okresy przedawnienia roszczeń). 
7. Prawa związane z danymi osobowymi: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
d) prawo do przenoszenia danych, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na proces przetwarzania danych realizowany przez 
złożeniem oświadczenia o cofnięciu, 

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: 

a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania 
publikacji oraz zawarcia i skutecznej realizacji niniejszej Umowy. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: 
a) w ramach działalności ADO związanej z niniejszą Umową nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania. 
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