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KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ŁUKASIEWICZ – PORT 

BIOBANKOWANIE DO CELÓW NAUKOWYCH I  

TOWARZYSZĄCE MU USŁUGI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

Dostępna również na: https://www.port.org.pl/pl/dane-osobowe/ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o  ochronie 

danych)("RODO”), Administrator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach 

niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT 

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147,  

54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:8943140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl 

(„Administrator”). 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: 

iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych. 

3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych w Państwa przypadku: 

 

Usługi diagnostyki laboratoryjnej (towarzysząca biobankowaniu korzyść dla 

dawcy materiału) 

Kogo dotyczy 

przetwarzanie 

Osoby zlecające Administratorowi badania diagnostyki laboratoryjnej 

materiału biologicznego przy okazji ich dobrowolnej decyzji o biobankowaniu 

ich materiału dla celów naukowych 

Sposób 

pozyskania 

danych 

osobowych 

Od Pana / Pani – uczestnika badania 

Podstawa 

prawna 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Dane osobowe są też przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym 

do ochrony żywotnych interesów osoby (ochrona jej zdrowia), której dane 

dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) 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 (dalej: RODO). W 
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zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane wrażliwe, o których mowa w art. 

9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania są art. 9 ust. 2 lit. h) i i) RODO. 

Jeśli Państwo samodzielnie zlecili nam badanie, podanie danych przewidzianych 

dokumentacją medyczną zgodnie z przepisami prawa jest niezbędne dla 

świadczenia usługi medycznej (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W przypadku ich 

niepodania świadczenie usługi medycznej komercyjnej może okazać się 

częściowo lub w pełni niemożliwe. Podanie danych kontaktowych, w zakresie 

wskazanym przez Państwa, jest niezbędne dla realizacji usługi (umówienia etc.). 

W zakresie wymaganym przepisami dot. dokumentacji medycznej i treści zlecenia 

badania niezależną podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z 

przepisami rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania, oraz w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych. 

Przetwarzane 

dane 

osobowe 

Administrator przetwarza informację o zdrowiu (wyniki badania) oraz dane 

osobowe zawarte w Państwa formularzu zgłoszenia oraz dokumentacji 

medycznej w zakresie wskazanym przez przepisy prawa, w tym w szczególności w 

art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Cel 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Udzielenie Państwu świadczenia zdrowotnego – badania diagnostycznego – na 

Państwa wyraźne zlecenie, jako możliwego dla Państwa benefitu przy okazji 

oddawania materiału biologicznego do biobankowania dla celów naukowych 

Okres 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Państwa dane osobowe znajdujące się w dokumentacji medycznej będą 

przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 

ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta 

 

Wykorzystywanie materiału biologicznego do badań naukowych  

Kogo dotyczy 

przetwarzanie 

Osoby, które świadomie i dobrowolnie zgodziły się poprzez formularz 

świadomej zgody, na wykorzystywanie ich materiału biologicznego do badań 

naukowych 

Sposób 

pozyskania 

danych 

osobowych 

Od Pana / Pani – uczestnika badania 

Podstawa 

prawna 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

art. 6 ust. 1 lit b RODO – Państwa dobrowolna i świadoma zgoda 
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Przetwarzane 

dane 

osobowe 

Dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach świadczeń Państwu 

świadczeń zdrowotnych przez Administratora oraz inne wprost przekazane przez 

Państwa dane środowiskowe, kliniczne, demograficzne etc. (dane przekazane 

przez Państwa, a powodujące, że wartość naukowa Państwa materiału 

biologicznego jest większa, przez powiązanie go z innymi czynnikami, takimi jak 

wiek, płeć, styl życia, dane demograficzne etc.) 

Cel 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Realizacja działalności naukowej przez Administratora i inne podmioty, którym 

Administrator może przekazać Państwa materiał biologiczny, w ramach 

wykonywania prawa do wolności naukowej, na zasadach określonych w 

formularzu świadomej zgody i informacji mu towarzyszącej, w tym w celu 

udostępniania ich dalszym podmiotom dla celów naukowych i wykorzystywania 

w dalszych projektach w przyszłości, w tym zagranicznych 

Okres 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

Na ww. zasadach dla dokumentacji medycznej lub do momentu utraty wartości 

naukowej (stania się bezwartościowym z punktu widzenia celu zgody i badań 

naukowych). 

UWAGA: Niniejszą informację dot. danych osobowych należy czytać łącznie z formularzem 

świadomej zgody i towarzyszącą informacją dot. badań naukowych. Państwa 

dane osobowe na potrzeby działalności naukowej będą pseudonimizowane lub 

anonimizowane tak, by w żadnym wypadku osoby dokonujące na Państwa 

materiale biologicznym badań nie mogły znać ani rozpoznać Państwa tożsamości. 

 

4. Jeśli żądacie Państwo udostępnienia Państwu wyniku badania elektronicznie, Państwa 

adres kontaktowy          e-mail przetwarzamy na Państwa żądanie, w celu jego 

wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych 

podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym 

interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze środków publicznych zadania 

publiczne przydane ustawą, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim 

wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż dalsze 10 lat.  

6. Dane na potrzeby rachunkowości i dochodzenia roszczeń, w tym dane zawarte w 

dokumentach księgowych, będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych 

przepisów prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności do tego, który 

z tych okresów jest dłuższy. 

7. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania 

danych, stosuje się ten dłuższy okres. 

8. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do 

innych odbiorców. Jest to możliwość. W przypadku Państwa dokumentacji medycznej 

przepisy prawa szczegółowo określają, kto może mieć do nich dostęp do Państwa 

dokumentacji medycznej – art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta – i każdorazowo Administrator winien przestrzegać tych przepisów. 
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Standardowo, poza zakresem dokumentacji medycznej, odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być:  

a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, 
w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług 
informatycznych, software’owych; 

b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad 
Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum 
Łukasiewicz, także właściwy minister; 

c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty 
uprawnione przepisami prawa; 

d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem dla celów 
dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji dotującej, 
pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub NCN; 

e) podmioty zapewniające utrzymanie lub wsparcie systemów informatycznych 
używanych przez Administratora, podmiotu świadczące usługi hostingowe etc.; 

f)         firmy kurierskie, pocztowe etc. 

9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich lub organizacji 

międzynarodowych, jeśli odpowiada to zakresowi wyrażonej przez Państwa 

dobrowolnej zgody na biobankowanie. 

10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie. 

11. Dla realizacja Państwa praw prosimy o kontakt mailowy z Administratorem. Mają 

Państwo prawo do: 

a) dostępu do przekazanych danych osobowych; 

b) sprostowania przekazanych danych osobowych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
przetwarzanie danych przez Administratora; 

e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); 

f)         przenoszenia danych osobowych; 

g) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; 

h) cofnięcia swojej dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie w każdym 
czasie – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie tej zgody 
nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie na tej podstawie, przed jej 
cofnięciem. 


