Szanowna Pani/Szanowny Panie! Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby informacja o
sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w Krajowym Rejestrze Nowotworów była jawna poniżej
przedstawiamy stosowne informacje.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informujmy, że:
1. Administrator Krajowego Rejestru Nowotworów
Administratorem danych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Dane
kontaktowe: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, e-mail: dyrektor@coi.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie został wyznaczony Inspektor
Ochrony Danych. Dane kontaktowe: 02-782 Warszawa, ul. Roentgena 5, nr telefonu: 22 546-28-89.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu uzyskania informacji o chorych na nowotwory z zakresu
Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a) (wzór na stronie: http://onkologia.org.pl/wpcontent/uploads/KZNZ_2014.pdf), potrzebnych do analiz epidemiologicznych dla populacji Polski.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do monitorowania zachorowań i leczenia chorych na nowotwory w Polsce zgodnie
z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze
Nowotworów regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2016 poz. 1362); Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o
statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439) wraz z corocznym rozporządzeniem w sprawie badań statystyki
publicznej.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe gromadzone na podstawie karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego (symbol MZ/N-1a)
są przetwarzane przez pracowników Krajowego Rejestru Nowotworów. W ramach Programu Badań
Statystycznych Statystyki Publicznej dane są publikowane w postaci całkowicie zanonimizowanej jako raporty
zbiorcze. Dostęp do danych osobowych mają podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w
zakresie serwisu i utrzymania systemów informatycznych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Ze względu na charakter prowadzonych badań dane osobowe są przechowywane bezterminowo.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO
Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.
8. Prawo do wniesienia skargi
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju zobowiązane są do zgłaszania
wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka in situ do Krajowego Rejestru Nowotworów.
Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub
nieznanym charakterze).
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu (czyli dowolnej
formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny stanu zdrowia)

