Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą*
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych – imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu - jest
niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia oraz wymagane z uwagi na prowadzenie przez RCKiK rejestru
wydanych zaświadczeń. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia szkolenia.
W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im.
prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza z siedzibą we Wrocławiu 50-345, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (RCKiK).
2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: e- mail: odo@rckik.wroclaw.pl oraz kontakt telefoniczny w
dni robocze od 8:00 do 14:00 pod nr tel. kom. 509 226 728. Inspektor ochrony danych jest osobą upoważnioną do
kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe opisywane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
przeprowadzenia szkolenia oraz prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy RCKiK, podmioty współpracujące z
RCKiK oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów
powierzenia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące
przepisy, związany z koniecznością posiadania rejestru wydanych zaświadczeń oraz archiwizacją rejestrów.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wyłączeniem profilowania.

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją __________________________
(data i czytelny podpis)

—————————————————————————————————————————————
* W związku z wejściem w życie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), - RODO; RCKiK jako administrator danych jest zobowiązany do
przekazania następujących informacji.

