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Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą*
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych we wniosku o nadanie odznaki „Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, jest wymogiem ustawowym koniecznym w przypadku chęci
otrzymania powyższego odznaczenia. Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości złożenia wniosku o nadanie odznaki.**
2. Administratorem Pani/Pana danych zawartych w tym zakresie jest Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy RCKiK, Ministerstwo Zdrowia,
Narodowe Centrum Krwi.
4. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia
przetwarzania.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.
W związku ze złożonym wnioskiem o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia
Narodu wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
składanym przeze mnie wniosku w celu umożliwienia RCKiK we Wrocławiu złożenia wniosku o nadanie mi
tej odznaki.
_______________________
(data i czytelny podpis)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, RCKiK informuje, iż w zakresie Pani/Pana danych jako Honorowego
Dawcy Krwi:
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. Inspektorem ochrony danych RCKiK 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. Jest on osobą upoważnioną
do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
dbania o bezpieczeństwo krwi i jej składników, w sposób zgodny z przepisami prawa krajowego.***
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są 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 30 lat.****
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 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 RCKiK.
Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją __________________________
(data i czytelny podpis)
—————————————————————————————————————————————
* Wzwiązku z wejściem w życie rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
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** Koniecznośćzebraniadanychokreślonych jest regulowanaprzepisaminastępującychustawy o publicznejsłużbiekrwiwraz z
rozporządzeniemMinistraZdrowiaw sprawielegitymacjiiodznaki „HonorowyDawcaKrwi – ZasłużonydlaZdrowiaNarodu”.
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****Zgodnie z art. 29b ust. 3 ustawy o publicznejsłużbiekrwi.

