OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Skróty

RODO – Rozporządzenie 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.

Administrator
danych
osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu rozpatrzenia
Twojego wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest
Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzkiej
31, dalej ,,KIF’’.

Kontakt w
kwestiach
dotyczących
ochrony danych
osobowych

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych możesz zgłaszać do nas
bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie
internetowej lub do naszego Inspektora Ochrony Danych pani Katarzyny Pisarzewskiej
pod adresem e-mail: iod@kif.info.pl

Zakres oraz cel
przetwarzanych
danych
osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia złożonego przez Ciebie
wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Dane obejmują
następujący zakres: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, numer PESEL,
obywatelstwo, miejsce urodzenia, płeć, seria i numer dowodu osobistego, data ważności
dowodu osobistego, adres zamieszkania, wykształcenie, wizerunek, miejsce pracy i
numer NIP Twojego pracodawcy. Pamiętaj, że zakres pobieranych od Ciebie danych
wynika wprost z art. 22 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.
U. 2018 r., poz. 505 ze zm.). Dodatkowo w celach kontaktowych wymagamy od Ciebie
podania adresu e-mail oraz numeru telefonu. Kontaktujemy się pod podanym przez
Ciebie telefonem lub mailem w celu potwierdzenia złożonego przez Ciebie wniosku i
informacji w nim zawartych.
W ramach członkostwa możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ponieważ bierzesz
udział w organizowanych zgromadzeniach, wydarzeniach lub w celu obsługi spraw
administracyjnych takich jak rozliczenie Twojej delegacji czy wniosku o przyznanie diety.
Jako administrator Twoich danych osobowych mamy prawo zatrzymać Twoje dane
również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność
lub obrony przed nimi.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez KIF w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO
w zw. z art. 7, 13, 21 oraz 22 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Profilowanie

Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych o Tobie informacji jesteśmy
uprawnieni do tworzenia profili preferencji fizjoterapeutów, których dane osobowe

znajdują się w naszych bazach. W oparciu o to dostosowujemy nasze komunikaty i treści,
jakie możesz od nas otrzymywać – tak, abyś otrzymywał je wedle swoich zainteresowań.
Każdorazowo działanie to odbywa się wraz z ingerencją człowieka (nie w sposób
automatyczny).
Pamiętaj, że możliwość niepodlegania automatycznym decyzjom w tym zakresie jest
Twoim podstawowym uprawnieniem z którego możesz skorzystać w każdej chwili.

Podanie danych
osobowych
dobrowolnie
czy
obowiązkowo?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednak niezbędne do
prawidłowego rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu
fizjoterapeuty. Konieczność podania wskazanego zakresu danych osobowych wynika z
art. 22 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Nie podanie lub
niewłaściwe wskazanie danych kontaktowych może utrudnić nam lub nawet
uniemożliwić rozpatrzenie Twojego wniosku.

Czas przez jaki
przetwarzamy
Twoje dane
osobowe

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia
złożonego przez Ciebie wniosku. W przypadku jego odrzucenia Twoje dane osobowe w
niedługim czasie zostaną usunięte z naszej bazy. Jeśli natomiast wniosek zostanie
pozytywnie zweryfikowany i otrzymasz prawo wykonywania zawodu, Twoje dane
osobowe będą przetwarzane przez cały okres sprawowania zawodu fizjoterapeuty. Po
wygaśnięciu takiego prawa, dane będą przetwarzane również przez okres niezbędny do
ewentualnego dochodzenia roszczeń z tego tytułu wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.

Informacja o
przysługujących
Ci prawach

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je
również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz
także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec KIF sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. możesz ją złożyć do Prezes
UODO korespondując na wskazany poniżej adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 - 193 Warszawa
Zachęcamy, aby wszelkie sprawy związane z tematem ochrony danych osobowych
zgłaszane były przez Ciebie bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na
adres e-mail wskazany w niniejszym obowiązku informacyjnym.

