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INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ W KRAKOWIE1 

 

Administrator 

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, adres: 31-123 Kraków, 

ul. Krupnicza 11A. 

 

Z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie-Administratorem można się kontaktować:  

 pisemnie na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 1A, 31-123 Kraków 

 poprzez platformę e-PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: 

/OILKrakow/SkrytkaESP 

 poprzez adres e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl  

 telefonicznie pod numerem: +48 12 619 17 20 lub +48 500 379 375 

 osobiście.  
 

Inspektor ochrony danych 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wyznaczyła Inspektora Ochrony danych. Jest to osoba,  

z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych.  

Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Pudlik. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 

 adres e-mail: iod@oilkrakow.org.pl 

 telefon: +48 602 782 551 

W przypadku korespondencji kierowanej do IOD pocztą tradycyjną  na adres:  

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 

ul. Krupnicza 11A, 31-123 Kraków 

prosimy o dopisanie: Inspektor ochrony danych, IOD lub z dopisanie imienia nazwiska IOD. 
 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przetwarza dane osobowe głównie w celu realizacji obowiązków  

i zadań Okręgowej Izby Lekarskiej wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) 

RODO. Realizacja niektórych obowiązków i zadań może wiązać się z przetwarzaniem szczególnej 

kategorii danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2  lit. b), d) i g) RODO. 

Obowiązki i zadania Okręgowej Izby Lekarskiej wynikają m.in. z następujących aktów prawnych: 

 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, 

 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 

 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

 

Ponadto Izba przetwarza dane osobowe na podstawie: 

                                                           
1 Obowiązek informacyjny wynikający z 13 i 14 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) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  

w skrócie „RODO”) 
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 art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym podjęcia działań na żądanie 

przed zawarciem umowy, 

 art. 6 ust. 1 lit. f) w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń - realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora. 
 

W praktyce funkcjonowania Izby może mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. W takim przypadku podstawę prawną 

przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadku szczególnej kategorii danych 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.  

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili. Wycofanie 

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

jej wycofaniem.  
 

Szczegółowy cel przetwarzania danych osobowych znajduje się w informacjach (tzw. klauzulach 

informacyjnych) przekazywanych podczas ich pozyskiwania. O cel przetwarzania danych osobowych  

i zgodność tego przetwarzania z prawem można także dopytać osobę, która zajmuje się załatwianiem 

konkretnej sprawy lub Inspektora ochrony danych. 
 

Sposób pozyskiwania danych 

Izba przetwarza dane osobowe, które otrzymuje co do zasady bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą lub osób przez nich upoważnionych. 

Ponadto Izba może pozyskiwać dane osobowe: 

 od innych podmiotów upoważnionych do tego z mocy obowiązującego prawa; 

 od podmiotów, których osoby te reprezentują; 

 z ogólnie dostępnych rejestrów; 

 za pomocą formularzy udostępnianych na swojej stronie internetowej.  
 

Okres przechowywania     

Izba przechowuje dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów 

przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną dla Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Krakowie. 

W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez czas realizacji 

celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody. 
 

Odbiorcy danych osobowych 

Izba może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym 

m.in. Naczelnej Izbie Lekarskiej; innym Okręgowym Izbom Lekarskim – w związku z realizacją przez nie 

zadań wynikających z ustawy o izbach lekarskich, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia przed dyplomowego  i podyplomowego lekarza  

i lekarza dentysty – w związku z wykonywaniem przez te podmioty zadań na podstawie odrębnych 

przepisów; innym podmiotom wymienionym w art. 52 ust. 1-3 ustawy o izbach lekarskich – w zakresie 

i celu wskazanych w tych przepisach; ZUS; NFZ; organom skarbowym, operatorom pocztowym. 

Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których 

mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-44 ustawy o izbach lekarskich, w ramach 
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informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji 

publicznej. 

Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się w informacjach (tzw. klauzulach informacyjnych) 

przekazywanych podczas pozyskiwania danych osobowych. 

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług dla Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Krakowie, tj. podmioty zapewniające obsługę i wsparcie systemów teleinformatycznych, dostawcy 

usług hostingowych, podmioty świadczące usługi prawno-doradcze lub audytowe. 

Izba nie przekazuje danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. Jeżeli zaistnieje konieczność udostępnienia danych poza EOG, to przekazywanie 

danych odbywać się będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni 

poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz na podstawie standardowych 

klauzul umownych. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Na warunkach i zasadach określonych przepisami RODO osobom, których dane są przetwarzane 

przysługuje: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, w tym  otrzymania kopii danych; 

• prawo do sprostowania  swoich danych osobowych, czyli wnioskowania o poprawienie  

lub uzupełnienia niekompletnych danych (sprostowaniu podlega treść która zawiera błędne 

dane, a usunięciu podlega treść, która została wprowadzona bez podstawy faktycznej,  

np. wobec braku odpowiedniego dokumentu, odpowiedniej uchwały, orzeczenia  

lub postanowienia); 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywało 

się ma podstawie udzielonej zgody; 

• prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych prawem; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadkach przewidzianych 

prawem. 

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia nie obejmuje danych 

osobowych wskazanych w art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia o izbach lekarskich (art. 17 ust. 3  

lit. b) RODO). 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem 

ochrony danych.  

 

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Izbę danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

Jednakże przed złożeniem skargi prosimy o poinformowanie Administratora/Inspektora ochrony 

danych o swoich krytycznych uwagach, aby mógł skorygować ewentualne nieprawidłowości będące 

powodem skargi. 
 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych może mieć charakter wymogu prawnego wynikającego z właściwych 

przepisów prawa, a w szczególności ustawy o izbach lekarskich, ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
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dentysty, ustawy o działalności leczniczej. W takiej sytuacji odmowa podania danych uniemożliwi 

realizację obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Jeśli podanie niektórych kategorii danych osobowych nie będzie wymagane, zostanie podana 

informacja o ich dobrowolności. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Izba nie będzie wykorzystywała danych osobowych  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji  

(bez udziału człowieka). Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. 
  

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. 

 


