
Klauzula – kwestionariusz - wersja 2 z dnia 02.07.2018 r.  

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą* 

A. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla krwiodawców, poza tymi wymienionymi 

w pkt B, jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu pobrania krwi i jej składników. Jest Pani/Pan zobowiązany/a 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości pobrania krwi i jej składników.** 

 

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania. 

 

B. Ponadto, zbieramy inne dane osobowe – tj. numer telefonu i adres e-mail w celu możliwie szybkiego kontaktu z 

Panią/Panem w sprawach związanych z bezpieczeństwem krwi i jej składników.  

 

Podanie tych danych jest jednak w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu 

 TAK 

 NIE 

numer telefonu: 1) ___________________________________   2)_________________________________ 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu e-mail 

 TAK 

 NIE 

adres e-mail: 1) ___________________________________   2)_________________________________ 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Regionalne Centrum 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 (Regionalne Centrum). 

2. Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty mail: 

odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30 pod nr tel. (71) 371 59 31, tel. kom. 509 226 728. Jest on osobą 

upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe, znajdujące się w kwestionariuszu dawcy, z wyłączeniem tych, o których mowa w pkt B, będą 

przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celu pobrania krwi i jej składników, w sposób zgodny z przepisami 

prawa krajowego.** 

4. Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt B, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu możliwie 

szybkiego kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z bezpieczeństwem krwi i jej składników, o ile na takie 

przetwarzanie wyraził/a Pani/Pan zgodę. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące 

z Regionalnym   Centrum oraz podmioty, którym Pani/Pana dane zostaną powierzone do przetwarzania na podstawie umów 

powierzenia danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat.*** 

7. 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. 

8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. System 

informatyczny ma możliwość anonimowej oceny czynników osobowych dawców, a konsekwencją takiego przetwarzania 

będzie optymalizacja procesów poszukiwania i docierania do dawców przez Regionalne Centrum. 

 

 

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; Regionalne Centrum jako administrator 

danych jest zobowiązany do przekazania swoim Dawcom potrzebnych im informacji.  

 

** Konieczność zebrania danych określonych w kwestionariuszu dla krwiodawców jest regulowana przepisami następujących ustaw wraz z 

wydanymi do nich aktami wykonawczymi - ustawa o publicznej służbie krwi, o diagnostyce laboratoryjnej o prawach pacjenta i Rzecznik Praw 

Pacjenta, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej 

praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych 

publicznej służby krwi. 

 

*** Zgodnie z art. 29b ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi. 

_______________________ 

              (data i czytelny podpis) 

mailto:odo@rckik.wroclaw.pl

