
 

 
  

KLAUZULA   INFORMACYJNA 
 
Informacja RODO: 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i 
Komórek (KCBTiK) z siedzibą w Warszawie 02-004, ul. Chałubińskiego 5, kontakt 22 621 75 43 
lub e-mail sekretariat@kcbtik.pl . 
2. W Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 22 621 75 
43 lub adresem e-mail: iod@kcbtik.pl  
3. Zgodność przetwarzania z prawem oraz cel: 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zgodnie z Art. 34. 1 
oraz Art. 40a. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2134. 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w ramach umowy powierzenia danych zawartej 
pomiędzy KCBTiK a firmą ”Cast LIVE Karolina Opęchowska” wpisanym Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP; Nip: 8982265217; REGON: 388717941 w celu 
realizacji usługi wykonania cyklu szkoleń w 2021r. 
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Pana/Pani dane osobowe pozyskane dla celów realizacji usługi ww. szkolenia, 
przechowywane będą: 
a) przez ”Cast LIVE Karolina Opęchowska” do momentu wygaśnięcia umowy na realizację ww. 
cyklu szkoleń., 
b) przez KCBTiK przez okres zgodnie z Art. 34. 1. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2134. 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i do ich 
sprostowania. 
7. W przypadku odmowy podania danych osobowych Pan/Pani zgłoszenie rejestracyjne na 
szkolenie nie zostanie przyjęte. 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 Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 2134.  
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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