
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/649 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
osobowych) informujemy:

1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al.
Racławickich 14 (nr tel: 81 445 41 01, adres e-mail kul@kul.pl).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel – 81 445 32 30, adres e-mail – iod@kul.pl.
3. Dane  będą  przetwarzane  wyłącznie  do  celów  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w  ramach

projektu:  Podmiotowe  uwarunkowania  adaptacji  pacjentów  do  choroby  układu  pokarmowego  o
nieokreślonej etiologii .

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  dobrowolna  zgoda  osoby,  której  dane  dotyczą.  W
sytuacji, gdy administrator przetwarza szczególnych kategorii dane osobowe, o których mowa w art. 9
ust. 1 ww. rozporządzenia – przetwarzanie znajduję podstawę w art. 9 ust. 2 lit. J) ww. rozporządzenia
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów naukowych).

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowych, a po tym czasie
zostaną niezwłocznie poddane anonimizacji.

6. Dane będą ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i  przetwarzającym dane
wyłącznie na jego polecenie.

7. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do osiągnięcia celu badań naukowych.
8. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  dostępu  do  danych,  sprostowania

danych, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niemniej zgodnie z art. 469 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) do przetwarzania danych
osobowych do celów naukowych i prac rozwojowych wyłącza się zastosowanie:
- prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą;
- prawa do sprostowania danych;
- prawa do ograniczenia przetwarzania;
- prawa sprzeciwu;
jeżeli  zachodzi  prawdopodobieństwo,  że  prawa  te  umożliwiają  lub  poważnie  utrudniają  realizację
celów badań naukowych i  prac rozwojowych,  i  jeżeli  wyłączenia te  są konieczne do realizacji  tych
celów.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  badań  naukowych  i  prac  rozwojowych  w
ramach  projektu  Podmiotowe  uwarunkowania  adaptacji  pacjentów  do  choroby  układu  pokarmowego  o
nieokreślonej etiologii. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i mam prawo do jej wycofania w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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(podpis)

mailto:iod@kul.pl

