
KLAUZULA INFORMACYJNA  

KRWIODAWCY 

1. Inormujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66, 25 – 734 Kielce, tel. 41 33 59 401 (sekretariat), adres 

poczxty elektronicznej: sekretariat@rckik-kielce.com.pl;  

2. Adminstrator powołał insepktora danych osobowych, z którym można się skontaktować elektronicznie 

przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej  przetargi@rckik-kielce.com.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : 

1) wykonywania zadań 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 lit. c), 

lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) i lit. i) RODO,  

2) realizacji praw pacjenta - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. d) ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  

3) archiwalnych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa, w tym Centrum e-Zdrowia, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 

Polski Czerwony Krzyżowi, Narodowe Centrum Krwi, Minister właściwy do spraw zdrowia, regionalne centra 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny 

inspektor sanitarny, a ponadto dane mogą być przekazywane odbiorcom świadczących na rzecz 

Administratora usługi medyczne, teleinformatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, odbiorców 

świadczących usługi niszczenia dokumentów. 

5. ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, ich 

sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich zmiany w drodze bezpośredniego 

poinformowania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach za pośrednictwem 

telefonu, faksu, listownie, pocztą elektroniczną lub też osobiście, 

6. ponadto,  jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zwiazku z propagowaniem idei honorwego 

krwiodawstwa i pozykiwaniem dawców krwi (zaproszenie do oddania krwi, kampanie związane z promocją 

krwiodawstwa – informacje przekazywane pocztą tradycyjną, pocztę elektroniczną, sms-em, telefonicznie – 

podstwa prawana: art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy o publicznej słuzbie krwi) ma 

Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych 

sprzeciw związany z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Kielcach nie będzie już przetwarzac danych osobowych w tym celu, chyba że zostanie 

wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

Pani/Panba interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka 

ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna Pani/Pan, że prawa przysługujące Pani/Panu na mocy niniejszego 

rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem RODO; 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Kielcach przez 30 (trzydzieści) lat od daty ostatniego oddania krwi, natomiast dane niezbędne do wydania 

odznak Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są przechowywane przez 60 (sześćdziesiat) lat od dnia 

dokonania ostatniego wpisu 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem stawianym przez ustawę o publicznej 

służbie krwi – odmowa podania danych osobowych uniemozliwa rejestrację, a co za tym idzie oddanie krwi; 

10. szczegółowe informacje dotyczące innych przysługujacych Pani/Panu praw można uzyskać od inspektora 

ochrona danych. 
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