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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 danych osobowych wnioskodawców lub skarżących 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 przetwarzane są w celach: 

a) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub 

zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przyjętych w Spółce procedur przeciwdziałania 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, procedur antykorupcyjnych, procedur 

antymobbingowych oraz innych przepisów obowiązującego prawa, 

b) wykonania wobec zgłoszenia czynności, w ramach systemu zgłaszania nieprawidłowości w RCKiK 

w Kaliszu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez RCKiK w Kaliszu danych osobowych w celach wskazanych powyżej 

jest: 

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na RCKiK  

w Kaliszu na podstawie przepisów prawa wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

w sprawie nadużyć na rynku, 

b) prawnie uzasadniony interes RCKiK w Kaliszu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez RCKiK w Kaliszu uprawnionym podmiotom, jeśli 

zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wpłynięcia zgłoszenia. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności 

związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości zgodnie z pkt. 3 powyżej. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
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