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…………………………………………… 
Pieczątka RCKiK/TO 
 

FORMULARZ ZGODY NA KONTAKT 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
       Imię i Nazwisko 

PESEL ………………………………………………………………...…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu: …………………………………………………, adres e-mail: ………………………………………………………….……. 

Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
      (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………… 
      (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

Adres zamieszkania (pobytu): .………..………………………………………………………………………………………………….. 
      (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

 
 Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Rzeszowie telefonicznie lub/i za pomocą SMS na numer telefonu oraz za pomocą poczty elektronicznej na 
podany wyżej nr telefonu i adres e-mail. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych oraz danych do kontaktu  
w bazach danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: 35–310 Rzeszów,  
ul. Wierzbowa 14 w celu komunikowania się ze mną.  

 
 
 

………………………………………….. 
                  Data i czytelny podpis 

 
 
 

Klauzula informacyjna: 
 

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 
informuje, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, 35-310 Rzeszów , tel. 17 867 20 30, e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rckk.rzeszow.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem za pomocą telefonu, SMS-a, poczty 

elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. i, ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane adresowe przechowywane będą przez okres 30 lat, a dane telefoniczne i poczty elektronicznej do 
czasu odwołania zgody 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych adresowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, podanie danych telefonicznych i poczty 

elektronicznej jest dobrowolne.  
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 


