
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla organizatorów akcji 

poboru krwi i osób współpracujących w zakresie promowania honorowego krwiodawstwa.  

 

1. Administratorem danych osób organizujących akcje krwiodawstwa podanych w 

formularzu jest  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 

ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów, tel.17 876 20 30. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można 

się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem 

adresu mailowego: iod@rckk.rzeszow.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 związanym z organizacją akcji krwiodawstwa – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w 

związku z art. 27 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej służbie 

krwi  (Dz.U. z 2017, poz. 1371), 

 kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail w celu organizacji akcji 

aktualnych lub przyszłych – art. 6 ust 1 lit. f) RODO, 

 promowania działań związanych z publiczną służbą krwi – art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej 

służbie krwi  (Dz.U. z 2017, poz. 1371). 

4. Dane osobowe organizatorów akcji mogą być udostępniane Ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia oraz Narodowemu Centrum Krwi, jako podmiotom nadzorującym 

akcje. Ponadto dane mogą być przekazywane do odbiorców świadczących na rzecz 

Administratora usługi: informatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.  

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat wynikający z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt 

6. Dane osobowe organizatorów akcji będą przetwarzane do momentu ustania celu 

przetwarzania nie dłużej niż przez okres 10 lat od ich pozyskania. 

7. Organizator akcji ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu sprawnego 

przeprowadzenia akcji krwiodawstwa. Brak podania danych osobowych wymaganych 

w formularzu skutkuje niemożliwością podjęcia współpracy w zakresie organizacji 

akcji krwiodawstwa.  

10. Wszelkich informacji dotyczących organizowanych akcji krwiodawstwa udziela 

Sekcja Marketingu i Promocji pod numerem telefonu 178672030 w. 63 

 


