
INFORMACJA ADMINISTRATORA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szanowni Państwo, 

na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)* z dnia 27 

kwietnia 2016r., informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie, z siedzibą 

przy ul. Orzechowa 40, 75-667 Koszalin, tel. kontaktowy: 607 868 450; e-mail: biuro@oil.koszalin.pl. 

2. Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie przetwarza dane w celu: 

a) realizacji zadań ustawowych i statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 2 grudnia 

2009r. o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz 

art. 9 ust 2 pkt. d) RODO. 

b) realizacji innych zadań statutowych z wykorzystaniem danych osobowych uzyskanych na podstawie 

udzielonej zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit 

a) RODO. 

3. Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o izbach 

lekarskich, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej z wyjątkiem 

danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych ustawą 

danych osobowych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych. 

4. Odbiorcami danych mogą być: 

a) Naczelna Izba Lekarska lub inne okręgowe izby lekarskie - w związku z realizacją przez nie zadań 

wynikających z ustawy o izbach lekarskich oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

b) podmioty biorące udział w procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i lekarza 

dentysty - w związku z wykonywanymi przez te podmioty zadaniami na podstawie odrębnych 

przepisów ustawowych; 

c) inne podmioty wymienione w art. 52 ust. 1-3 ustawy o izbach lekarskich, w zakresie lub celu 

wskazanych w tych przepisach, 

d) wykonawcy świadczący usługi na rzecz OEL w Koszalinie, w ramach zleceń na administrowanie i 

serwisowanie systemami informatycznymi, na usługi doradcze itp. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom 

międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak osoba której dane dotyczą będzie członkiem OIL w 

Koszalinie, a po tym czasie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego 

prawa np. w celach archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane nie dłużej 

niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych 

przepisami prawa, 

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych OIL w Koszalinie Panem Robertem Puc we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pod 

numerem telefonu 607-868-450 

 

*Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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