KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne
z siedzibą w Podzamczu: Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@rcnt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami na mocy art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), e) RODO,
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji zadań statutowych w zakresie:
a) działalności Diagnostycznego Laboratorium Medycznego, prowadzącego działalność leczniczą w zakresie
badań diagnostycznych, informacji o ich wynikach i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,
b) działalności Publicznego Banku Komórek Macierzystych, związanej z pozyskiwaniem, przetwarzaniem
i przechowywaniem preparatów komórek macierzystych pozyskiwanych z krwi pępowinowej,
c) realizacji projektów Działu Biobankingu i Badań Naukowych oraz prowadzeniem badań naukowych na
pobranym materiale biologicznym,
d) realizacji celów innych projektów realizowanych przez RCNT,
e) realizacji zamówień publicznych,
f) rozliczeń z kontrahentami,
g) obsługi finansowo – księgowej, kadrowo – płacowej, organizacyjno – prawnej, administracyjnej oraz
technicznej administrowanych obiektów,
h) zapisów z monitoringu wizyjnego, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na terenie RCNT,
i) identyfikacji uczestników wycieczek, grup warsztatowych oraz osób indywidualnych odwiedzających
Centrum Nauki Leonardo Da Vinci i Dwór starostów chęcińskich,
j) kontaktu z uczestnikami konferencji, spotkań i projektów realizowanych przez RCNT,
k) wysyłania Newslettera informującego o aktualnościach, promocjach i akcjach promocyjnych RCNT,
l) prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz regulacji i potrzeb wewnętrznych.
5. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza dane
w oparciu o obowiązek prawny lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów
archiwalnych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych
i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
b) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, (jeśli zgoda jest podstawą przetwarzania),
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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