
 

 

 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek 
i Komórek informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (KCBTiK) z siedzibą w 
Warszawie 02-004, ul. Chałubioskiego 5, kontakt 22 621 75 43 lub adresem e-mail sekretariat@kcbtik.pl . 
2. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym 
można skontaktowad się pod numerem telefonu: 22 621 75 43 lub adresem e-mail: iod@kcbtik.pl 
3. Zgodnośd przetwarzania z prawem oraz cel: 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na KCBTiK, zgodnie z Art. 40a. 
Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. z 2019 r. poz. 
1405. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez KCBTiK oraz w ramach umowy powierzenia zawartej pomiędzy KCBTiK 
a firmą ”Marcin Koźbiał MIAMI DESIGN” wpisanym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP; Nip: 
5272419514; REGON: 142675185 w celu realizacji usługi szkolenia.  
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane dla celów realizacji usługi ww. szkolenia, przechowywane będą przez: 

a) ”Marcin Koźbiał MIAMI DESIGN” do momentu wygaśnięcia umowy na realizację ww. szkolenia, 
b) KCBTiK przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. z 2019 r. poz. 1405. oraz ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 30 marca 2010 r.w sprawie szkoleo osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakośd 
komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeostwo dawcówi biorców) 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania. 
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy następującego przepisu prawa: Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o 
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dz. U. z 2019 r. poz. 1405. 
Nie podanie danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym skutkowad będzie wadliwością zgłoszenia i odmową jego 
przyjęcia, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym 
nie będą podlegały profilowaniu.  
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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