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Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: 

RODO) informuje, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych osób 

fizycznych w ramach prowadzonej korespondencji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: 

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jacek Gołdych (IOD). W sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub realizacji swoich  praw, możecie się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@krwiodawstwo.kalisz.pl 

lub pod nr tel. +48 518 053 702. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia oraz ewidencjonowania korespondencji pomiędzy nadawcą 

a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. i zakresie niezbędnym do 

zawarcia Umowy, wykonania zadań lub praw związanych z jej realizacją, a także w oparciu o przesłankę 

wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku określonego w ustawie  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie którego Administrator ma obowiązek 

zarchiwizowania dokumentów. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej 

działalności, w szczególności podmioty świadczące usługi, informatyczne, a także podmioty powiązane 

osobowo z Administratorem. 

5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie 

dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 

6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Ma Pani/Pan również prawo do 

wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 

ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się  

z Administratorem. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie 

będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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