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Szanowni Państwo,  

Zgodnie z wymaganiami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, dalej zwanego RODO, informujemy że: 

 

Administrator danych osobowych 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, dalej zwane DCOPiH, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z 

wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem.  

 

Inspektor Ochrony Danych 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

1) osobiście w siedzibie Administratora,  

2) drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, 

3) poprzez e-mail: iod@dcopih.pl  

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań, wyjaśniających i sądowych, oraz do wypełnienia obowiązku korespondencyjnego 

wobec wnioskodawcy. 

Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt. 1 ust. a-e, i art. 9 ust. 

2 pkt. c, g, h RODO. 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpoznania wniosku, skargi i podziękowania. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania sprawy, której dotyczy. 

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez DCOPiH mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

uzupełniania, sprostowania, przenoszenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania i żądania usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. 

 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

 

DCO informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 

2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

Odbiorcy danych 

Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub jeśli przekazanie 

ich wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Okres przechowywania danych  

Dokumentacja dotycząca wniosków, skarg i zażaleń stanowi materiał archiwalny i będzie przechowywana przez okres 25 lat, zgodnie z 

obowiązującym w DCO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym 

profilowaniu. 
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Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych 

DCO nie przewiduje także przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 


