KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W OPOLU

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu
z siedzibą przy ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

II.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem email: inspektor@oipip.opole.pl; pod numerem telefonu 664193117; lub
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III.

Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia postępowania w zakresie odpowiedzialności
zawodowej pielęgniarek i położnych regulowanego art. 36 i n. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o
samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 916). (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c , art. 9
i 10 RODO);

IV.

Okres przechowywania danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych(kategoria A). Jeśli
toczy się proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie
liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego
zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa
przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa,
którego dotyczy postępowanie.

V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:
1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w szczególności:
a.

okręgowym rzecznikom odpowiedzialności
Odpowiedzialności Zawodowej,

zawodowej

i

b.

okręgowym sądom odpowiedzialności zawodowej i Naczelnemu Sądowi Pielęgniarek i
Położnych,

c.

organom prowadzącym postępowania karne, sądom i innym,

d.

naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym,
informatycznym, i innym wyłącznie na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora Danych.

Naczelnemu

Rzecznikowi

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a.

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w zakresie, w jakim prawo to nie jest
uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,

b.

sprostowania (poprawiania) swoich danych,
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VII.

c.

usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na
podstawie odrębnych przepisów,

d.

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz , że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

VIII.

Przekazywanie danych poza obszar EOG
Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym z wyjątkiem sytuacji wskazanych prawem.

.
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