Klauzula informacyjna
Mając na względzie treść 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 (zwanego dalej RODO) oraz mając na uwadze prawidłowość
i transparentność przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się
z poniższymi informacjami.
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Gustawa Morcinka 10 B, (zwanej dalej IZBĄ) , tel.
55 233 98 79 .
2.

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) w celu realizacji zadań ustawowych względem członków samorządu lub w ich
interesie na podstawie zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) w celu zawarcia umowy i jej realizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji i dokumentów na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów lub ich zabezpieczenia stosownie do obowiązujących
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;
3.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom gdy obowiązek taki
wynika z przepisów prawa lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę.
Ponadto Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania Izby, tj.
firmom obsługującym system komputerowy, zajmującym się księgowością, obsługą prawną.
4.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a)
b)
c)
d)

bycia członkiem samorządu pielęgniarek i położnych
posiadania przez Izbę zgody na przetwarzanie
trwania umowy
przedawnienia roszczeń przewidziany w przepisach właściwych dla danego stosunku
prawnego,
e) konieczny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
i rachunkowych

5.

Prawa osób, których dane dotyczą:
a) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 prawo do przenoszenia danych;
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b) Jednocześnie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

6.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy lub realizacji wniosku
złożonego o podjęcie określonej czynności.
.

