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Obowiązek Informacyjny 
 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Instytut Genetyki Człowieka PAN, 
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@igcz.poznan.pl  
3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:  
4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na następujących 

podstawach prawnych: 
a) wykonania umowy dotyczącej  zlecenia badania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne, niezbędne ze 
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit i RODO) , 

b)  przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 
badań naukowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit j RODO 

5. Będziemy przechowywać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne: w zakresie realizacji 
zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także  po zakończeniu ich realizacji do 
czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych 
dotyczących przechowywania wymaganej prawem dokumentacji;  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Zasadniczo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zlecenia 

badania.  Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością  wykonania badania 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
przysługuje prawo: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, 
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane odbiorcom danych  
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
 

 
..…………………….………………………………………….                                                                                                        

Data i podpis pacjenta lub osoby upoważnionej   


