KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W DOLNOŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM WE WROCŁAWIU
dla członków Rady DOW NFZ

Pouczenie wynikające 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) (Dz. Urz. UE L
119 z późn. zm)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski,
wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, e-mail iod@duw.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu powołania lub odwołania
z pełnienia funkcji członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia powołanej na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4. Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przekazane

Dolnośląskiemu

Oddziałowi

Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia w celu obsługi działalności Rady.
Mogą być przekazywane podmiotom, które wskażą interes prawny uzyskania tych
danych np.: Ministerstwo Zdrowia, Centrala NFZ;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów o przechowywaniu akt
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika ze
wskazanych powyżej podstaw prawnych. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości powołania na członka Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia;
9. Nie przetwarzamy Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Nie przekazujemy Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią klauzuli
………………………..……………………………………
(data, czytelny podpis)

