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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 osób organizujących akcje poboru krwi 

i osób współpracujących z Administratorem w tym zakresie 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), z którym  

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą 

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

pod nr tel. +48 518 053 702 

3. Celem przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 jest współpraca przy organizowaniu  

i przeprowadzaniu akcji poboru krwi oraz archiwizacja. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. e) RODO tj. realizacja zadania w interesie publicznym wynikająca z zadań Administratora 

określonych w art. 27 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej służbie krwi, tj. działań 

promujących krwiodawstwo. Przetwarzanie danych w celach archiwizacyjnych realizowane jest na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych są usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym przekazano 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora, na 

podstawie zawartych umów powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, 

informatyczne, pocztowe, niszczenia dokumentacji. 

5. Dane osobowe w celu współpracy w organizowaniu akcji poboru krwi będą przetwarzane przez okres 

umowny między stronami. Dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane wieczyście 

najpierw w archiwum zakładowym, a następnie we właściwym archiwum państwowym zgodnie  

z obowiązkiem wynikającym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Osobom których dane dotyczą przysługuje od Administratora prawo żądania realizacji następujących praw:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) prawo do usunięcia danych osobowych. 

W pozostałym zakresie ze względu na brak spełnienia przesłanek określonych przepisami RODO prawa nie 

będą realizowane. 

7. W ramach korzystania z przysługujących jej praw, osoba, której dane dotyczą może zostać poproszona przez 

Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią 

weryfikację jej tożsamości. 

8. Osobom których dane dotyczą przysługuje Prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celu. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

w tym również w formie profilowania. 
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