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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie 

danych osobowych 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) oraz prawa 

krajowego informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Naukowo - 

Technologiczne z siedzibą: Podzamcze 45, 26 060 Chęciny 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu szczegółowo określonym w Informacji dla 

Uczestnika badania na podstawie przepisu prawa zgodnie z art.6 ust.1 pkt.  

a RODO tj. dobrowolnej zgody.  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. 

3.1.Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez żadnych niekorzystnych następstw odmowy. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

3.2.W każdej chwili może Pani/Pan zażądać zniszczenia materiału biologicznego bez 

podania przyczyny. Wyniki badawcze uzyskane do tego momentu mogą być 

wykorzystane w celach naukowych.  

4. Pobrany materiał biologiczny, w przypadku wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przechowywanie materiału biologicznego, może zostać wykorzystany do realizacji 

przyszłych badań naukowych. 

5. Odbiorcą zebranych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Biobanku. 

8. Podane przez Panią/Pana dane będą pseudonimizowane co oznacza, że próbka zostanie 

zakodowana unikalnym numerem, uniemożliwiając identyfikację danych personalnych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania. 

11. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rcnt.pl 

                                                                     …………………………………………………………. 
(data i podpis)                                                           

 


