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Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danym osobowych zawartych w składanym
zgłoszeniu udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym diagnostów laboratoryjnych województwa
Zachodniopomorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą przy
ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa (będącej administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości,
że celem przetwarzania powyższych danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na
proces rekrutacyjny na przedmiotowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Oświadczam również, że mam
świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym
czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkuje brakiem
możliwości postępowania rekrutacyjnego na posiedzenie naukowo-szkoleniowe wobec mojej osoby. Zapoznałem się
z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………….
(podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
- dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO), informujemy,
że:
1) administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą
przy ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa,
2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez kontakt: abi@kidl.org.pl,
3) dane osobowe są przetwarzane w celu procesu rekrutacyjnego na posiedzenie naukowo –
szkoleniowe oraz wykonywania obowiązków wynikających z tego procesu i przepisów prawa,
4) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO,
5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w
zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz przetwarzaniem
danych osobowych po cofnięciu zgody dokonywanego na podstawie pozostałych podstaw
prawnych wskazanych w pkt. 4) niniejszej klauzuli informacyjnej,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do procesu rekrutacyjnego na
posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
7) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego
na posiedzenia naukowo-szkoleniowe oraz przechowywane będą w celach archiwalnych do
momentu zakończenia danego posiedzenia naukowo-szkoleniowego, a po tym czasie będą
przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa,
8) przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do KIDL to: żądanie dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienie te może Pan/Pani wykonać, gdy:
a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane przez KIDL, cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie
danych, na której opiera się przetwarzanie danych przez KIDL, zgłosi Pan/Pani sprzeciw
wobec przetwarzania swoich danych, Pan/Pani dane były przetwarzane niezgodnie z
prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa,
c. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pan/Pani, że dane
są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Pana/Pani dane były
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały
usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec
przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
9) W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem emailowym udostępnionym w pkt 2 niniejszej klauzuli.
10) Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
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