INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I P

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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 (RODO).

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie,
ul. Obłońska 20, 22 - 100 Chełm, tel. 82 565 43 73.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo
kontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57, bądź mailową:
inspektor@ethna.pl Adres
poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być
włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przykładowym celem
przetwarzania danych jest prowadzenie przez Administratora Rejestru Pielęgniarek i Położnych.
Podanie danych jest niezbędne.

4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z przepisów ustawy o
samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, z przepisów o
archiwizacji i procedur OIPiP w Chełmie.

5. Osobie, której dane dotyczą zawsze przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania, aktualizacji swoich danych, oraz prawo do złożenia skargi do organu
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ochrony danych osobowych, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
osobie składającej wniosek przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych. W pewnych wyjątkowych
sytuacjach OIPiP w Chełmie może odmówić usunięcia danych osobowych, jest to jednak
możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
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