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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. Źródła pozyskiwania danych. 

 

Pana/Pani dane osobowe są pozyskiwane w chwili zawarcia umowy udziału w wydarzeniu, rejestracji 

na szkolenie lub konferencję, a także w chwili zgłoszenia udziału w wydarzeniu. 

 

IV. Zakres przetwarzania danych. 

 

Na potrzeby udziału w wydarzeniu przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, 

PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail, numer 

prawa wykonywania zawodu. 

 

V. Cele i podstawy przetwarzania.  

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane  w  celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia lub konferencji.  

a. W przypadku udziału w płatnych szkoleniach bądź konferencjach, podstawę przetwarzania stanowi 

zawarta umowa udziału w wydarzeniu oraz rejestracja na szkolenie lub konferencję (art. 6 ust.1 lit. b 

RODO). 

b. W przypadku szkoleń lub konferencji bezpłatnych, Twoje dane będą przetwarzane za Twoją zgodą 

(art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

 

Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane jako członka samorządu pielęgniarek i położnych w celu 

komunikacji poprzez adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, wysyłania newslettera 

oraz innych informacji i materiałów. 

 

VI. Okres przechowywania danych.  

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa.  

a. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia 

roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisam i kodeksu 

cywilnego.  

b. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 

lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  

c. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do 

momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach. 

 

VII. Odbiorcy danych  

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Naczelnej Radzie 

Pielęgniarek i Położnych,  
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b. podwykonawcom  Administratora (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, 

informatycznym, agencjom reklamowym i innym wyłącznie na podstawie umowy z administratorem 

i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych. 

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą. 

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani 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, 

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. 

 

IX. Dobrowolność podania danych. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne w celu 

rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach i może być w każdym czasie odwołane. Wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na potrzeby rejestracji uczestnictwa w 

wydarzeniach szkoleniowych i weryfikacji listy obecności, a także wystawienia imiennych certyfikatów 

dla uczestników i kontaktu po szkoleniu w celu oceny satysfakcji uczestnika jest niezbędne w celu 

przeprowadzenia pełnej procedury udziału w wydarzeniu. 

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

XI. Przekazywanie danych poza obszar EOG. 

 

Pana/Pani dane co do zasady nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże Pana/Pani dane osobowe mogą być 

przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o 

stosowną umowę pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe 

klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 


