
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PRZYPADKU ZAWARCIA

UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

Na podstawie 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
(„Rozporządzenie”), informujemy, że:

1. Administrator danych 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Okręgowa  Izba  Pielęgniarek  i  Położnych
w Koszalinie  (ul. Zwycięstwa 190 75-611 Koszalin, NIP 669 10 91 728, REGON 330033099, tel. 94
342 59 93, izba@oipip-koszalin.org) („OIPiP”). 

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu  zawarcia  i  realizacji  umowy cywilnoprawnej  zawartej  z
OIPIP. Podstawę prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, lit. b i c Rozporządzenia.

3. Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana  dane  mogą  być  udostępniane  przez  OIPiP  podmiotom  i  organom,  którym  OIPiP  jest
zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OIPiP danych
osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie
obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  podmiotom  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu
administratora OIPIP lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych („NIPIP”). 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów
prawa  lub  przez  okres  niezbędny  do  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej  potrzeby
wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nim.

6. Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na
zasadach i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do: 

I. dostępu do danych osobowych, 
II. sprostowania danych osobowych, 
III. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych

przepisów,
IV. ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie

odrębnych przepisów,
V. przenoszenia danych, 
VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 



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

7. Wymóg podania danych 

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą
profilowane. 

9. Inspektor Ochrony Danych

W  OIPiP  powołany  został  Inspektor  Ochrony  Danych.  Adres:  Inspektor  Ochrony  Danych,  (ul.

Zwycięstwa 190 75-611 Koszalin,  iod@oipip-koszalin.org ). Dane dotyczące Inspektora Ochrony
Danych są dostępne na stronie internetowej OIPiP w zakładce „RODO” oraz w biurze Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych. 
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