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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  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego 

dalej rozporządzeniem oraz  przepisów prawa krajowego, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne  Centrum Naukowo- Technologiczne ,zwane 

dalej RCNT z siedzibą  :Podzamcze 45, 26-060 Chęciny. 

 

2. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne powołało Inspektora  Ochrony Danych w osobie Agnieszki 

Dworak , który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych 

w podmiocie, w którym został wyznaczony.W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iodo@rcnt.pl. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  zgodnie z przepisami prawa na mocy art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e,  

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach  realizacji zadań statutowych w następującym 

zakresie: 

 zapis z monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia mienia i  bezpieczeństwa osób przebywających na 

terenie RCNT, 

 identyfikacja uczestników wycieczek, grup warsztatowych oraz osób indywidualnych odwiedzających 

Centrum Nauki  Da Vinci  i Dwór, 

 kontakt z uczestnikami konferencji, spotkań i projektów realizowanych przez RCNT, 

 wysyłanie Newslettera informującego o aktualnościach, promocjach i akcjach promocyjnych RCNT, 

 dane przetwarzane na użytek działalności Publicznego Banku Komórek Macierzystych, związane z 

pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem preparatów komórek macierzystych 

pozyskiwanych z krwi pępowinowej, 

 dane przetwarzane na potrzeby realizacji projektów Działu Biobankingu i Badań Naukowych oraz 

prowadzenie badań naukowych na pobranym materiale biologicznym, 

 realizacji projektu „Określenie flory bakteryjnej płynu pęcherzykowego w kontekście zaburzeń 

płodności”,  

 realizacji projektu „Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego” 

 realizacji projektu „Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego” 

 realizacji projektu  „Ocena stężenia witaminy D we krwi wśród  mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego” 

 dane przetwarzane w związku z realizacją zamówień publicznych, 

 prowadzenie ewidencji wynikających z przepisów prawa oraz tworzonych na podstawie regulacji i 

potrzeb wewnętrznych, 

 rozliczenia z kontrahentami, klientami  i klientami. 

 
5. Pani/Pana mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom z mocy prawa i w granicach prawa.  
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przyjętymi zasadami zapisanymi w obowiązującej w 
RCNT Polityce Ochrony Danych, o ile przepisy prawa nie przewidują szczególnych wymagań w tym zakresie. 
 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: 

 dostępu do treści przetwarzanych  danych osobowych, 

 sprostowania i usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania., 

 wycofania udzielonej zgody w każdym dowolnym momencie. 

 

8. Przysługuje Pani/Pan  prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzane  Pani/Pana dane osobowe naruszają przepisy rozporządzenia. 
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