
Klauzula RODO:  
Zgodnie 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 (zwane dalej RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Warszawskie Hospicjum 
dla Dzieci, 03-680 Warszawa, ul. Agatowa 10 (zwana dalej Hospicjum);  

2) w Hospicjum wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych poprzez e-mail: dpo@hospicjum.waw.pl lub pisemnie na adres 
Hospicjum wskazany w pkt. 1);  

3) Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numer wykonywania zawodu, miejsce pracy 
(nazwa i adres), adres mailowy oraz numer telefonu będą przetwarzane w celu 
wzięcia udziału w organizowanym przez Hospicjum kursie doskonalącym dla lekarzy 
pn. Opieka paliatywna w pediatrii prowadzonym w dniach 21-22 maja 2021 r., na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku uprzednio wyrażonej przez 
Państwo zgody dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przygotowania i 
przesłania Państwu materiałów informacyjnych dotyczących aktywności 
podejmowanych przez Hospicjum w ramach działalności statutowej, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) dotyczące Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, tj. 
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, 
oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w ramach umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, lub które upoważniono do 
przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach umowy o współpracy;  

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania, 
a w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych 
dotyczących aktywności podejmowanych przez Hospicjum w ramach działalności 
statutowej – do momentu wycofania udzielonej zgody;  

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem;  

9) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO;  

10) podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w kursie doskonalącym dla lekarzy i ewentualnego otrzymania 
materiałów informacyjnych dotyczących aktywności podejmowanych przez 
Hospicjum w ramach działalności statutowej; 

11) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób skutkujący 
zautomatyzowanym podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, a także nie są i nie będą 
profilowane. 
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