Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów
wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
INFORMACJA
o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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 zwanego dalej „RODO” informujemy, że wspólnie
przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych
uzgodnień Współadministratorów. Szczegóły tego dotyczące:
I.

Współadministratorzy danych osobowych
Informujemy, że jest Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie,
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, tel. 22 5693 700, jako
„Współadministrator Koordynujący”,
b) Instytut Biochemii i Biofizyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5a,
02-106 Warszawa, tel. 22 592 21 40,
c) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego
PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, tel. 22 668
52 50,
d) Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 22 592 59 00,
e) Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry
Gandhi 14, 02-776 Warszawa, tel. 22 36 96 100.

II.

Inspektorzy Ochrony Danych
Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych Współadministratora Koordynującego może się
Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw za pomocą e-mail: iod@cmkp.edu.pl : telefon: 22 5601 004 lub pisemnie
na adres ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa.
Istnieje także możliwość kontaktu z IOD Współadministratorów:
a) Instytut Biochemii i Biofizyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5a,
02-106 Warszawa, tel. 22 592 21 40, e-mail: iodo@ibb.waw.pl;
b)
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława
Mossakowskiego PAN z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106
Warszawa, tel. 602710712;
c)
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
z siedzibą w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel. 22 592-59-85,
e-mail: iod@ibib.waw.pl;

d) Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry
Gandhi 14, 02-776 Warszawa, e-mail: iodo@ihit.waw.pl.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie ma na celu przeprowadzenie procesu rekrutacji, kształcenia
oraz obsługi administracyjnej w Szkole Doktorskiej Medycyny Translacyjnej
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy dobrowolnie podanych
przez Panią/Pana danych wykraczających poza żądany zakres (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
oraz obowiązujących przepisów prawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO).

IV.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym,
które świadczą nam usługi prawnicze, wspierają nas systemami teleinformatycznymi
oraz dostarczają nam i obsługują nasze systemy informatyczne oraz oprogramowanie
wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Współadministratorów.
W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także
udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

VI.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie
w celu przeprowadzenia procesu kształcenia oraz obsługi administracyjnej w Szkole
Doktorskiej Medycyny Translacyjnej będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celu, o którym mowa w pkt III niniejszej Informacji oraz przedawnienia
roszczeń. Następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przechowywanie będzie
zgodne z Instrukcją Kancelaryjną opracowaną u każdego ze Współadministratorów
indywidualnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody dokumenty przekazane na podstawie
Pani/Pana zgody zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

VII.

Pani/Pana prawa:
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma
to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji
w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania
od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są

c)

d)

e)
f)

nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie
z art. 16 RODO;
prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna
z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne
do celów, w których zostały zebrane. Prawo usunięcia danych może zostać
ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające
z obowiązującego prawa;
prawo do
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania
prawidłowości danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Współdministratora
Koordynującego lub Inspektora Ochrony Danych u Współadministratora
Koordynującego - dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji.
Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie
musiał się upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana
zidentyfikować.
VIII.

Podanie danych:
Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wymaganym przez obowiązujące
przepisy tj. określonych we wzorach kwestionariusza i podania jest obowiązkowe,
a podanie danych osobowych w życiorysie naukowym jest dobrowolne.
Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami
obowiązującego prawa będzie uniemożliwiało przeprowadzenie rekrutacji,
a w dalszej kolejności kształcenie oraz obsługę administracyjną we Wspólnej Szkole
Doktorskiej.
Podanie dobrowolne przez Panią/Pana danych osobowych nie wymaganych
przepisami obowiązującego prawa oraz nie wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych będzie uniemożliwiało przeprowadzenie rekrutacji, a w dalszej
kolejności kształcenie oraz obsługę administracyjną w ww. Szkole Doktorskiej.

IX.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

X.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:
a.

Współadministrator Koordynujący i Współadministratorzy oświadczają, że
przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO,

b.
c.

Współadministrator Koordynujący przechowuje wszelką dokumentację
dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
Współadministrator Koordynujący i Współadministratorzy nie przekazują
Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,

d.

Współadministrator Koordynujący i Współadministratorzy zobowiązują się
do ograniczenia dostępu do Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób,
których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej
wymienionych celów. Dodatkowo
Współadministrator Koordynujący
i Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych
dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez
Współadministratora Koordynującego i Współadministratorów oraz, że osoby
dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązanie
do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także te osoby zostały
uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych,

e.

Współadministrator Koordynujący oraz Współadministratorzy zapewniają
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministrator
Koordynujący oraz Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zapewniają:
 zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
 zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków
technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa
przetwarzania;
 w miarę potrzeb i możliwości Współadministrator Koordynujący
oraz Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko
tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

f.

Współadministrator Koordynujący i Współadministratorzy mogą powierzyć
przetwarzanie
danych
osobowych
podmiotowi
przetwarzającemu
przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów
z art. 28 RODO.

