
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby korzystającej 

z pomocy prawnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, pod adresem ul. Południowa 10, 33-100 

Tarnów, NIP: 8731371181 (dalej: „Izba”). Z administratorem można skontaktować się: 

- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@oipiptarnow.pl, 

- telefonicznie +48 14 696 54 54, 

- listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 

- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iodo@oipiptarnow.pl, 

- listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych 

osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi zgoda wyrażona na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia porady prawnej w przedstawionej przez 

Pani/Pana sprawie. 

5. Przysługuje Pani/Panu: 

- prawo dostępu do treści swoich danych, 

- prawo ich sprostowania, 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2. RODO* (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 

celu ochrony praw osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO*. 

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 1 lipca 

2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych, w celu weryfikacji tożsamości i uprawnienia do 

uzyskania przez członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie nieodpłatnej porady 

prawnej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością udzielenia porady prawnej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

9. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania. 

 

Powyższą  informację  o  sposobie  przetwarzania  moich  danych  osobowych, stanowiącą 

spełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO*, 

przyjmuję do wiadomości. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w celu udzielenia porady prawnej. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (data i podpis) 
 

 

* Rozporządzenie 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) 

mailto:iodo@oipiptarnow.pl

