KLAUZULA INFORMACYJNA – PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W FORMIE ZDALNEJ
Administrator danych – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 20-059
Lublin, www.umlub.pl - informuje, że przetwarza, w tym utrwala, dane osobowe w postaci
wizerunku jako fotografie oraz nagrania audio-wideo do celów prowadzenia zajęć
dydaktycznych w formie zdalnej oraz potwierdzenia obecności na tych zajęciach.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych: iod@umlub.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów prowadzenia zajęć
dydaktycznych w formie zdalnej jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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):
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, obowiązki
wynikające ze względów związanych z interesem publicznym a także obowiązki w
dziedzinie zdrowia publicznego tj. na podstawie art. 207 i 2092 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), art. 23 w związku z art.
50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 85), art. 78 ust. 6. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 562), Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) – specustawą, oraz wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego i rekomendacjami Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach i zakresie
wykraczającym poza działania związane prowadzeniem zajęć dydaktycznych w formie
zdalnej jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. przetwarzanie wymaga wyrażenia przez
studenta odrębnej zgody, na podstawie wskazanego odrębnego celu przetwarzania
danych: organizowanie kursów, konferencji, konsultacji – nie wynikających z
Regulaminu Studiów, i innych wydarzeń poza dydaktyką. W przypadku przetwarzania
danych na podstawie zgody – można ją cofnąć w każdym czasie, ale cofnięcie zgody
nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. W tym przypadku
niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie spowoduje brak
możliwości realizacji tych celów.
 Realizacja celów przetwarzania następuje za pomocą następujących narzędzi do
zdalnej edukacji: Moodle , MS Teams, ZOOM.
 Weryfikacja tożsamości studenta odbywać się będzie poprzez umieszczenie przez
niego na platformie Moodle w swoim profilu użytkownika aktualnego zdjęcia
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portretowego i/lub zgodnie z poleceniem nauczyciela – skierowanie na siebie
kamery. Nauczyciel sprawdza listę obecności odczytując imię i nazwisko, wywołując
studenta, który jest zobowiązany potwierdzić obecność przed włączoną kamerą,
umożliwiając nauczycielowi potwierdzenie tożsamości; potwierdzenie obecności na
zajęciach może odbywać się również poprzez wpisanie na czacie - wykonywane będą
wówczas zdjęcia wykazu uczestników. Nauczyciel jest również uprawniony do
weryfikacji danych osobowych na danej platformie poprzez ich weryfikację na
platformie innej. Nauczyciel może także poprosić o okazanie do kamery legitymacji
studenckiej – prowadzący sprawdza imię, nazwisko, zdjęcie oraz nr albumu studenta.
 Nagrania będą przechowywane na dyskach lokalnych komputerów osób
prowadzących zajęcia przez okres 14 dni, po tym czasie zostaną one trwale usunięte,
chyba, że będą stanowić dowód w przypadku wystąpienia roszczeń.
 Wizerunek nie będzie użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania,
w tym kadrowania i kompozycji.
 Dostęp do nagrań będą mieli prowadzący zajęcia, pracownicy Działu Systemów
Informatycznych i Działu Wsparcia Informatycznego Uniwersytetu oraz podmioty, z
którymi Administrator zawarł stosowne umowy oraz podmioty uprawnione do
dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa.
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
 Prawa osób, których dane dotyczą:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku cofnięcia zgody na
przetwarzanie,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ze względu
na szczególną sytuację,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, przysługujące w przypadku danych,
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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