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Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (określane jako „RODO”) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Szczecinie informuje o następujących zasadach, na jakich przetwarzane są dane krwiodawców: 

  

1. Administratorem danych osobowych (dalej ADO) jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Szczecinie (dalej RCKiK w Szczecinie), al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 

Szczecin, tel. (+48) 91 422 18 98, sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl, reprezentowane przez 

Dyrektora. 

2. Do spraw związanych z ochroną danych osobowych ADO powołał Inspektora Ochrony Danych 

(IOD), iod@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. (+48) 91 424 36 62 lub tel. (+48) 91 421 31 52. 

3. RCKiK w Szczecinie przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 z późn. zm.), w 

szczególności art. 27 ust. 1. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów 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 (dalej RODO) w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c) 

oraz przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1777 z późn. zm.) w szczególności art. 16 ust. 3, 4 i 6 oraz art. 17 ust. 5. 

4. Przetwarzane dane osobowe są przekazywane Ministrowi Zdrowia i jednostkom mu podległym, 

jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, podmiotom leczniczym, Polskiemu 

Czerwonemu Krzyżowi, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innym organom władzy publicznej, 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Ponadto, przetwarzane dane osobowe są przekazywane innym podmiotom, w tym ASSECO Poland 

S.A., w zakresie realizacji zadań RCKiK w Szczecinie – na podstawie stosownych umów o 

przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Okres przechowywania danych jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa, określającymi wymogi 

w tym zakresie dla jednostek publicznej służby krwi. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego 

zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 

do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez ADO. 

6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w RCKiK w Szczecinie przysługuje prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa, 

4)  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do 

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5)  przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na   

     podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące        

przesłanki: 

  - zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, osoby, której dane są przetwarzane, w    

przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej przez ADO, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą 

jest dzieckiem.  

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie  danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu osoby, 

której dane są przetwarzane, lub jej miejsca pracy, lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia: 

             Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

             ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

             Telefon: 22 860 70 86 

  

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych w RCKiK w Szczecinie jest wymogiem ustawowym (ustawa z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 z późn. zm.). Dawca lub 

kandydat na dawcę krwi jest zobowiązany do podania wymaganych danych, odmowa skutkuje brakiem 

możliwości oddania krwi lub jej składników. 
 

 

 

 

..................................................... ............................................................ 

           miejscowość, data                                                              imię i nazwisko (czytelnie) 


