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WYPEŁNIA PRACOWNIK RCKIK
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Ilość oddanej krwi lub równoważnych jej 

składników w mililitrach 
Data, podpis i pieczęć pracownika RCKiK w Lublinie

*NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Czytelny podpis krwiodawcyMiejscowość i data

ANKIETA

zawierająca niezbędne informacje do wypełnienia 

„Wniosku o nadanie odznaczenia Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Dane adresowe

Adres zamieszkania

kod pocztowy                

i miejscowość
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Załącznik nr 1 do SOP 2/DPiM

Wersja 1 z dnia 01.06.2021 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w ankiecie do „Wniosku o nadanie odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu”, poza tymi wymienionymi w pkt 11, jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Honorowy 

Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.* 

Jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wystąpienia z ww. wnioskiem. 

Ponadto, zbieramy inne dane osobowe – tj. numer telefonu, w celu możliwie szybkiego kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z nadaniem 

odznaczenia. Podanie tych danych jest jednak w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie numeru telefonu. 

* art.7 ustawy z dn. 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 ze zm.)

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
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Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na podstawie przepisów 

prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO i 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi. 

Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych tj. numer telefonu, w celu możliwie szybkiego kontaktu z Panią/Panem w sprawach 

związanych z nadaniem odznaczenia jest dopuszczalne w oparciu o Pani/Pana odwoływalną w każdym czasie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a). 

Podanie tych danych jest jednak w pełni dobrowolne i nieobowiązkowe. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 

przy ul. Żołnierzy Niepodległej 8, 20 – 078 Lublin. 

Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres email:  iod@rckik.lublin.pl lub 

listownie pod adresem Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 

dla Zdrowia Narodu”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem stawianym przez ustawę o publicznej służbie krwi – odmowa podania 

danych osobowych uniemożliwa wystąpienie z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 

Narodu”.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a także podmioty 

przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przez okres zgodny 

z JRWA obowiązującym w RCKiK w Lublinie


