REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-600 Radom ul. Limanowskiego 42
Regon: 000303060
NIP: 9481624611

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO)
informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,
z siedzibą przy ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom,
nr tel.: 48 362-62-76, adres e-mail: rckik@rckik.radom.pl

2.

Administratorem danych gromadzonych w systemie e-krew jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952)
przy ul. Miodowej 15, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail:
iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora.

3.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 48 362-62-76 lub adresem
e-mail: abi@rckik.radom.pl

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu przetwarza Pani/Pana
dane osobowe w celu realizacji działań statutowych oraz zadań ustawowych, w szczególności ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 ze zm.), obsługi procesów rekrutacji,
realizacji zadań pracodawcy, na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz przepisów
wykonawczych, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności
i godności osób.

5.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa lub umowy.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
zobowiązany jest Administrator;
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego
oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie
przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

8.

Obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
z zastrzeżeniem, że podanie nr telefonu, adresu mailowego i wyrażenie zgody na kontakt za pomocą środków
telekomunikacyjnych jest dobrowolne, a niepodanie tych danych nie będzie skutkować odmową oddania krwi.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu pracy będzie brak możliwości
uczestniczenia w realizowanym procesie rekrutacyjnym.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji,
w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

