
_____________________ dnia ______________________ 
                  (miejscowość)                                                                  (data) 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

WNIOSEK 
o nadanie odznaki 

 „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

III°  II°  I°  duplikat 

PESEL _________________________________________Imię ojca___________________________________ 

Nazwisko i imię ___________________________________________________________________________ 

Data i miejsce urodzenia ____________________________________________________________________ 

Kod pocztowy _______________________ Miejscowość __________________________________________ 

Ulica ____________________________________Nr domu / mieszkania _____________________________ 

Tel. kontaktowy __________________________________________________________________________ 

Przynależność do klubu HDK PCK_____________________________________________________________ 

Okres oddawania krwi _____________________________________________________________________ 

Ilość oddanej krwi  ________________________________________________________________________ 

Stopień, numer i data  ostatnio nadanej odznaki ZHDK ____________________________________________ 

Ilość oddanej krwi i jej składników w przeliczeniu na krew pełną  

_______________ ml 

(wypełnia pracownik RCKiK w Lublinie) 

                                                       _________________________________ 

                                                                           (pieczątka i podpis pracownika RCKiK w Lublinie) 

 

 _______________________________  _______________________________ 

 (pieczątka Oddziału Rejonowego PCK lub Klubu HDK PCK,      (czytelny podpis krwiodawcy) 

jeśli krwiodawca składa wniosek za pośrednictwem w/w podmiotów)  

 

Potwierdzam odbiór legitymacji ZHDK ____ stopnia numer _________  w dniu ____________ 

 _______________________________ 
(czytelny podpis krwiodawcy)  

 
 

KLAUZULA   ZGODY   NA   PRZETWARZANIE   DANYCH     OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  Rady ( UE )  2016/679 z dnia 27  kwietnia 

2016r. 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. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”  wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych 

przez Polski Czerwony Krzyż  do celów realizacji  zadania  w zakresie nadawania tytułu i odznaki ,,Zasłużony Honorowy 

Dawca Krwi'' określonego w ustawie o publicznej służbie krwi ( Dz. U  2017 r. poz. 1371 , z późniejszymi zmianami). 

   

  
         ............................................................................ 
                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Numer wydanej legitymacji__________________ 

Data wydanej legitymacji ________________ 

                                                        (wypełnia pracownik PCK) 

 



 

 

KLAUZULE    INFORMACYJNE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest  Polski 
Czerwonych Krzyżu , ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa.  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Polskim Czerwonych Krzyżu,  jest Pan Andrzej Antoń ,  adres email: iod@pck.org.pl. 
3. Celem zbierania danych jest  spełnienie obowiązku prawnego związanego z wydawaniem odznak i legitymacji 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymogów Ustawy o publicznej służbie krwi. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe nadanie tytułu, wydanie odznaki i legitymacji „Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi”. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym w szczególności jednostki organizacyjne publicznej służby krwi. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Wykazem Akt Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża , 

stanowiący załącznik do Instrukcji Archiwalnej PCK , licząc od początku roku następującego po roku, w którym została 
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

10. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 

                                      

 

                                                                                                                          ............................................................................ 
                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 
 


