
UCHWAŁA Nr 61/VII/2018
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W WAŁBRZYCHU

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie:  
             wpisu zmiany uchwały Nr 49/VII/2016 ORPiP w Wałbrzychu z dnia 26 stycznia
             2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zapomóg Finansowych ze
             środków OIPiP w Wałbrzychu zm. uch Nr 108/VII/2016 z dnia 14 grudnia 2016r., 
             zm. uch Nr 19/VII/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. oraz zm.uch.120/VII/2017 z dnia 
             20 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 31 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych ( Dz U Nr 174 poz. 1038 z póź.zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu dokonuje wpisu zmiany 
w Załączniku Nr 1 do uchwały poprzez :

I.)   dodanie  Rozdziału V  Ochrona danych osobowych o brzmieniu:

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

§ 1

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
   w Wałbrzychu, zwany dalej: „Administratorem”
2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
    - Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. tj. z dnia 24 listopada
      2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz 123)
    - Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. tj.
       z dnia 13 kwietnia 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz 916)
    - zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych określonych w art. 9 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)
3. Dane osobowe zamieszczone we wniosku będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
    rozpatrzenia złożonego wniosku.
4. Dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przechowywane przez okres   
    wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. Po tym okresie i pod warunkiem braku 
    obowiązku dalszego ich przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub 
    zanonimizowane.
5. Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz 
    podmiotom, za pomocą których Administrator przyjmuje, rozpatruje a następnie realizuje 
    wniosek. Są to w szczególności operatorzy pocztowi, banki, kancelarie prawne.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji    
    międzynarodowych.



7. Wnioskodawca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
   sprostowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora wnioskodawcy 
    przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
   ochrony danych osobowych.

II.)  wprowadzenie  w Rozdziale II  Osoby uprawnione do korzystania z pomocy finansowej 
      § 1pkt1 a) obowiązującego Załącznika Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

                                                                         
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

  Sekretarz ORPiP                                                                           Przewodnicząca ORPiP

Małgorzata Hrycak                                                                                Maria Pałeczka


