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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O
KWALIFIKACJĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI W
WOJEWÓDZTWACH LUBUSKIM, WIELKOPOLSKIM I ZACHODNIOPOMORSKIM
UWAGA:
Niniejszy dokument stanowi własność Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści, a także kopiowania i rozpowszechniania bez
zgody wydawcy. Dokument udostępniany osobom przetwarzającym dane osobowe, stosowanie do wykonywanych zadań w
tym zakresie.

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenie 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, z siedzibą w
Poznaniu (61-866), ul. Garbary 15.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych
mogą się Państwo z nami kontaktować pod adresem daneosobowe@wco.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona),
data i miejsce urodzenia, PESEL, nr projektu, wykształcenie, obywatelstwo, płeć, dane
kontaktowe, adres zamieszkania, status na rynku pracy przed przystąpieniem do projektu (zawód,
miejsce zatrudnienia), dane dotyczące pochodzenia, dane dotyczące zdrowia oraz inne informacje
lub dane osoby ubiegającej się o kwalifikację do projektu niezbędne do należytego wykonania
warunków Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim,
wielkopolskim i zachodniopomorskim.
4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem i spełniamy warunki, o których mowa w
art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek Administratora) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie do
celów profilaktyki zdrowotnej) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dane osobowe są niezbędne do przystąpienia do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER), w szczególności zgłoszenia Państwa do Programu Profilaktyki Nowotworów
Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz wypełnienia
obowiązków spoczywających na podmiotach realizujących działalność leczniczą.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia i przystąpienia do Programu
Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i
zachodniopomorskim oraz dla celów przygotowania publikacji naukowych w dziedzinie medycyny
i nauk o zdrowiu. Publikacje naukowe nie będą zawierały danych pozwalających na Państwa
identyfikację.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w
art. 17, 18 i 19 RODO.
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7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe zostaną przekazane Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. M.
Skłodowskiej-Curie, 61-866 Poznań, ul. Garbary 15, oraz podmiotom, które na zlecenie
Administratora uczestniczą w przygotowaniach do realizacji Programu – nazwa i adres w/w
podmiotów na stronie https://oppngis.pl/. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji
Pośredniczącej lub Administratora. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej
oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
9. Podanie danych jest warunkiem koniecznym, aby móc zgłosić się do Programu. Odmowa podania
danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
10. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującym prawem.
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
12. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
13. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój i opracowania dokumentacji niezbędnych do publikacji oraz do czasu
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

