Załącznik nr 15 do uchwały Nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września
2018r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych
rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
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 przez okres:
 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
 w przypadku adresu e-mail, numeru telefonu do 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu
bądź wcześniej w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.
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 osobowych (prawo do bycia zapomnianym), co w przypadku adresu e-mail i
numeru telefonu nie podlega ograniczeniom,
IV.
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
V.
przenoszenia danych,
VI.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
VII.
cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz telefonu w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
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 Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji zadań
samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPiP, w szczególności do:
I.
stwierdzenia/przyznania
prawa
wykonywania
zawodu
pielęgniarki/pielęgniarza/
/położnej/położnego, ograniczonego prawa wykonywania zawodu,
II.
dokonania wpisu i aktualizacji danych w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych.
III.
wydawanie zaświadczeń,
IV.
przyjmowania oświadczeń od Pani/Pana,
V.
prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
W przypadku numeru telefonu i adresu e-mail podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na
wykonanie pozostałych celów przetwarzania. Niepodanie jednak tych danych, skutkuje niemożliwością
kontaktowania się z Panem/Panią, wysyłania do Pani/Pana newsletter-a NIPIP ani biuletynów i innych
informacji i materiałów przesyłanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę
Pielęgniarek i Położnych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
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9. Inspektor Ochrony Danych*
W OIPiP powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, (adres, adres email, tel.). Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej OIPiP w zakładce
„RODO” oraz w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
* w przypadku braku powołania przez daną okręgową izbę pielęgniarek i położnych inspektora ochrony
danych, wzór niniejszej informacji nie zawiera tego punktu.

