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KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH                      

BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 

679 z dnia 27.04.2016 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 (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nursikom Jerzy Ryszard 

Krukowski ul. Wielewska 6/5, 89-600 Chojnice, NIP 843-129-54-41,                             

REGON 770950998      

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – kontakt: Jerzy Krukowski, 

 e-mail: nursikom@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ciążących                                            

na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust.1 c RODO,                            

w oparciu o zgodę na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz art. 9 

ust. 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni przez 

Administratora pracownicy oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek              

i Położnych. Dane mogą zostać ujawnione innym podmiotom zgodnie                                             

z obowiązującym prawem.  

5) Posiada Pani/Pana prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcie zgody w dowolnym momencie oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6) Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w przepisach 

prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.  
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7) Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych                      

do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych  

8) Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym nie stosuje profilowania. 
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