Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące:
I.

II.

III.

IV.

V.

Administrator danych osobowych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie,
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, tel. 22 5693 700, informuje, że jest
Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich
praw za pomocą adresu e-mail: iod@cmkp.edu.pl lub numer telefonu: 22 5601 004
lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych ma na celu realizację obowiązujących przepisów
prawa dotyczących przeprowadzenia szkolenia1 realizowanego przez Centrum
Medyczne Kształcenia Podyplomowego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób
przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko
COVID-19 oraz ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia
Podyplomowego i Statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Informacja o źródle danych oraz kategoriach Pani/Pana danych, które przetwarzamy:
W sytuacji pozyskania Pani/Pana danych niebezpośrednio od Pani/Pana, informujemy,
że dane uzyskaliśmy od Organu Samorządu Zawodowego właściwego
dla wykonywanego przez Panią/Pana zawodu medycznego2. Kategorie danych, które
przetwarzamy, to: Imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, adres e-mail.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione uczelniom prowadzącym kształcenie
na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim celem przeprowadzenia szkolenia
praktycznego obejmujące naukę podania szczepionki.
Pani/Pana dane mogą zostać także udostępnione podmiotom przetwarzającym,
świadczącym Administratorowi usługi prawnicze, wspierające systemami
teleinformatycznymi oraz dostarczające i obsługują systemy informatyczne
oraz oprogramowanie wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Administratora.
W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane zostaną także udostępnione
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Szkolenie teoretyczne obejmujące zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań kwalifikacyjnych w celu
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19, dostępne na platformie e-learningowej
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmujące naukę podania
szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej
lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego
w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
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Odpowiednio, Krajowej Izby Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
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podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednakże w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie
e-learningu, dane (adres e-mail, imię, login) dla prawidłowej funkcjonalności usługi
mogą zostać przekazane do podmiotu poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, świadczącego dla Administratora taką usługę. Przekazanie danych
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbędzie w oparciu
o standardowe klauzule ochrony przyjęte przez Komisję Europejską.
VII. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane pozyskane w celu przeprowadzenia szkolenia, będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt III niniejszej Informacji.
Następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przechowywanie będzie zgodne
z Instrukcją Kancelaryjną CMKP opracowaną na podstawie przepisów ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
VIII. Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,
uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie
wskazanym w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna
z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne
do celów, w których zostały zebrane. Prawo usunięcia danych może zostać
ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązującego
prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych
osobowych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Administratora Danych
Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe wskazano w pkt I lub
II niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień
Administrator będzie musiał upewnić się, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli
odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
IX. Podanie danych
W sytuacji pozyskania Pani/Pana danych bezpośrednio od Pani/Pana, informujemy, że
udział w szkoleniu jest dobrowolny, a zgłoszenie zobowiązuje do podania danych.
Niepodanie danych uniemożliwi udział w szkoleniu.
X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
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