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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW NA KRWIODAWCÓW I KRWIODAWCÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) – zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych podanych w kwestionariuszu dla krwiodawców jest Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ul. Kośnego 55 45-372 Opole tel. 774410820, e-mail:
sekretariat@rckik-opole.com.pl.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących
danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego:
iod@rckik-opole.com.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zdań i obowiązków nałożonych na
Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przez ustawę o publicznej służbie krwi z dn. 22 sierpnia
1997 r. z późniejszymi zmianami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO,
a po wyrażeniu dodatkowej zgody w celu kontaktu za pomocą nr telefonu - art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
4. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do:
a) Ministra właściwego do spraw zdrowia,
b) Narodowego Centrum Krwi,
c) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
d) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
e) Regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
f) Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora
sanitarnego.
Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz
Administratora usługi: medyczne, teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe,
świadczących usługi przechowywania i/lub niszczenia dokumentów.
5. Państwa dane osobowe zawarte w kwestionariuszu i dokumentacji medycznej będą przetwarzane
przez okres 30 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody odpowiednio do
momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Dane niezbędne do
wydania odznak ZHDK będą przechowywane w systemie e-krew przez 60 lat zgodnie z ustawą o
publicznej służbie krwi.
6. W każdym czasie mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Nie przysługuje Państwu prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, c, d lub e RODO),
gdyż podstawa prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże jako
podmiot publicznej służby krwi jesteśmy zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
medycznej oraz realizować obowiązki na rzecz zasilania danymi odpowiednie rejestry w sposób
określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości kandydata na dawcę lub dawcę z
wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować
odmową możliwości oddania krwi. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na podanie numeru telefonu,
odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową oddania
krwi, lecz nie pozwoli na szybki kontakt.
9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nic będą przetwarzane w celach związanych
z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

