Załącznik nr 4
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
prowadzoną kontrolą jakości przesiewowych badań cytologicznych.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej
„RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) ul. W.K.
Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB można się skontaktować telefonicznie lub emailowo. Telefon 22 5462889, e-mail iod@pib-nio.pl.
3. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana: imię, nazwisko, stanowisko / pełnioną funkcję,
numer telefonu, adres e-mail.
4. Pani/Pana dane osobowe NIO-PIB uzyskał od podmiotu, w którym przeprowadzał kontrolę
jakości przesiewowych badań cytologicznych.
5. NIO-PIB będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadania pn.
Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych powierzonego NIO-PIB
przez Ministra Zdrowia.
Przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności:
 z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej,
 z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,
 z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
 z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie realizacji zawartej umowy oraz ustalenia, obrony
i dochodzenia roszczeń.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty prowadzące
kontrolę i nadzór nad realizowanymi przez NIO-PIB zadaniami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kontroli jakości
przesiewowych badań cytologicznych oraz dokonania ich ewaluacji.
Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
9. Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.

