
 
Załącznik nr 1a do Regulaminu Okręgowej                             

Komisji Wyborczej 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów delegatów  

na Okręgowy Zjazd  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  

na VIII kadencję  

 

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek  

i Położnych w Łodzi  informuje, że zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego  

Nr …………. dla ……………….. (podmiot leczniczy/jednostka organizacyjna/terytorium) 

odbędzie się dnia ………………………….………………………….………………………….……………  

o godz. …………………………. 

w ……………………….………………………….………………………….………………………….…………………… 

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

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej. 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

4. Wybory delegatów. 

5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji  

             Mandatowo- Skrutacyjnej. 

6. Zakończenie zebrania. 

 

W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru 

wyborców rejonu wyborczego. 

Rejestr wyborców jest udostępniony do wglądu w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Łodzi , ul. Emilii Plater 34, oraz w …………………………………………………………..………. 

  

…………………………………………… 

    Członek Okręgowej Komisji Wyborcze przy ORPiP w Łodzi  

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 

                      

 

                  Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi na VIII kadencję  

w Rejonie Wyborczym Nr …….. 

 

 

Nazwisko i imię zgłaszanego kandydata:  

 

……………………………………………………… 

 

Zawód: …………………………………………. 

Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I 

 

Nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata: 

 

…………………………………………………………………..… 

 

                                                                                                                       Podpis osoby zgłaszającej   

 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Załącznik nr 3a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 

 

 

Oświadczenie kandydata na delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 

 i Położnych w Łodzi o posiadaniu biernego prawa wyborczego 

 

 

Po zapoznaniu się z warunkami posiadania biernego prawa wyborczego na zebraniu rejonu 

wyborczego w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi: 

 
„Bierne prawo wyborcze na danym zgromadzeniu wyborczym przysługuje, członkom samorządu z danego 

rejonu wyborczego, z wyłączeniem członka samorządu: 

1) wobec którego okręgowa rada wydała uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu z powodu  

            całkowitej albo częściowej niezdolności do wykonywania zawodu spowodowanej stanem zdrowia; 

2) wobec, którego okręgowy sąd lub Naczelny Sąd orzekł karę inną niż kara upomnienia;  

3) wobec którego sąd orzekł prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych lub środek karny 

polegający na zakazie wykonywania zawodu albo sąd lub prokurator wydał postanowienie o zastosowaniu 

środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia wykonywania zawodu; 

4) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, 

– do czasu upływu terminu zatarcia kary, upływu terminu, na który został orzeczony środek karny lub upływu 

terminu na który został orzeczony środek zabezpieczający albo uchylenia zawieszenia prawa wykonywania 

zawodu orzeczonego w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

3. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi samorządu, który za okres  

co najmniej jednego roku w okresie pięciu ostatnich lat przed dniem wyborów nie wykonał obowiązku 

opłacenia składki członkowskiej, do dnia opłacenia tej składki. 
 

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………..  

posiadający/a prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej* Nr  ………………………….… 

wydane przez ………………………………………….…….  

oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze na zebraniu rejonu wyborczego w wyborach 

delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. 

 

 

 

 

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

 (miejscowość, data)      (czytelny podpis)  

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 



 
Załącznik nr 4a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

na Delegata na Okręgowy Zjazd OIPiP w  Łodzi na VIII kadencję 

w Rejonie Wyborczym nr ………….. 

 

Lp. 
 Nazwisko i imię  

/w kolejności alfabetycznej/ 

Zawód 

Miejsce pracy 

Postaw X przy 

kandydacie, 

którego 

wybierasz 

P* A** 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

* pielęgniarka  ** położna 

 

Pouczenie: 

1. Dopuszczalna liczba wskazań /mandatów/ ………………………. 

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów przypadających  
na delegatów wykonujących dany zawód) 

 

2. Wskazanie następuje poprzez postawienie osobiście krzyżyka przy nazwisku kandydata,  
na którego głosujący oddaje swój głos. 

3. Głos jest nieważny: 
 gdy liczba wskazań jest większa od określonej w karcie do głosowania, 
 gdy karta do głosowania została przedarta, 
 na karcie do głosowania dokonano jakichkolwiek dopisków lub skreśleń sprzecznych  

           ze sposobem głosowania. 
 Brak jakichkolwiek wskazań oznacza oddanie głosu ważnego. 
 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 5a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 
 

PROTOKÓŁ KOMISJI MANDATOWO-SKRUTACYJNEJ 

Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO NR ……  

w dniu ……………………………….………. 

 

I. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana na zebraniu wyborczym Rejonu  

            Wyborczego Nr …………….  ukonstytuowała się w następujący sposób: 

         Przewodniczący:  ………………………………………………………….. 

 Członkowie: ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………..  

II. Po sprawdzeniu rejestru członków rejonu wyborczego Komisja 

Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że: 

1. Uczestnicy zebrania wyborczego zostali prawidłowo/nieprawidłowo* 

powiadomieni o terminie i miejscu zebrania rejonu wyborczego. 

2. Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego 

posiadających czynne prawo wyborcze) ..…………….  

3. Liczba mandatów ………………….  

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów  

               przypadających na delegatów wykonujących dany zawód) 

III. Przyjęto zgłoszenia kandydatów: 

(lista kandydatów zgodnie z kartą zgłoszenia kandydata w porządku alfabetycznym) 

L.p.                    Nazwisko i imię      P        A        Miejsce pracy 

1. . ....................................................  ..............  ...................  ................................................................  

2. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

3. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

4. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

5. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

6. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

7. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

8. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

9. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

10. . ....................................................  ..............   ..................   ...............................................................  

 

 



 
IV. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania,  

w których umieściła kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

             Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przypomniała zasady głosowania i wydała 

             karty do głosowania uprawnionym uczestnikom zebrania wyborczego. 

 

Po zakończonym głosowaniu Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeliczyła: 

1. liczba wydanych kart do głosowania  …………., 

2. liczba oddanych głosów …………., 

3. liczba oddanych głosów ważnych …………, 

4. liczba głosów nieważnych  ……………, 

5. liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: 

Nazwisko i imię        Liczba głosów 

1. ...................................... . .......................................................................         

2. ...................................... . .......................................................................         

3. ...................................... . .......................................................................         

4. ...................................... . .......................................................................         

5. ...................................... . .......................................................................         

W związku z otrzymaniem jednakowej liczby głosów …………….. przez* 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

kwalifikującej ich do ………………………. ostatniego mandatu, przeprowadzono dodatkowe 

głosowanie, w wyniku którego delegatem został: ……………………….. uzyskawszy ...........…………… 

głosów. 

 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zabezpieczyła karty do głosowania w zaklejonej 

kopercie. 

 

Delegatami VIII kadencji wybranymi na Okręgowy Zjazd OIPiP w Łodzi  

w Rejonie Wyborczym Nr …………… zostali: 

Nazwisko i imię: (w porządku alfabetycznym) 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załączniki do protokołu: 

1. Rejestr wyborców rejonu wyborczego wraz z podpisami obecnych na zebraniu  

              wyborczym. 

2. Zabezpieczone karty do głosowania. 

3. Zawiadomienie o zebraniu w rejonie wyborczym. 

 

 

Przewodniczący i członkowie  

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: 

 

Nazwisko i imię  Podpis 

1. Przewodniczący  …………………………………………………. …………………………………  

2. Członek    …………………………………………………. …………………………………  

3. Członek   …………………………………………………. …………………………………  

4. Członek   …………………………………………………. …………………………………  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA REJONU WYBORCZEGO 

zwołanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w celu przeprowadzenia wyborów 

delegatów na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  

na VIII kadencję 

Rejon Wyborczy nr …………………………………… 

 

Liczba uprawnionych do głosowania (członków rejonu wyborczego posiadających czynne - 

prawo wyborcze)   ..………………. 

Liczba mandatów ………………   

(w przypadku głosowania odrębnie na pielęgniarki i położne podać liczbę mandatów 

przypadających na delegatów wykonujących dany zawód) 

 

Zebranie rejonu wyborczego odbyło się: 

w dniu ………………………………….. o godz. …………………………….. w ……………………………… 

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

I. Otwarcie zebrania. 

1. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej nadzorujący zebranie 

………………………………………………………………………………………………… 

otworzył zebranie i zaznajomił zebranych z obowiązującym stanem prawnym dotyczącym 

wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd OIPiP w Łodzi na VIII kadencję. 

2. Z uwagi na brak wymaganej liczby członków zebrania wyborczego t.j. co najmniej  

4 osób, dalsze czynności wyborcze zgodnie z Regulaminem Okręgowej Komisji 

Wyborczej są niemożliwe do przeprowadzenia*. 

3. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego zebrania wyborczego. Zgłoszono 

następujące osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym Przewodniczącym zebrania wyborczego został: 

…………………………………………………………………………………… 

4. Przystąpiono do wyboru Sekretarza zebrania wyborczego. Zgłoszono 

następujące osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 



 
c) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym Sekretarzem zebrania wyborczego został: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Przystąpiono do wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Zgłoszono następujące osoby: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………………….. 

f) ……………………………………………………………………………………….. 

g) ……………………………………………………………………………………….. 

h) ……………………………………………………………………………………….. 

i) ……………………………………………………………………………………….. 

W głosowaniu jawnym wybrano następujących członków Komisji Mandatowo- 

Skrutacyjnej: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………….. 

d) ……………………………………………………………………………………….. 

e) ……………………………………………………………………………………….. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie jak wyżej, wybierając 

spośród siebie Przewodniczącego Komisji w osobie: 

……………………………………………………………………………………………. 

II. Po sprawdzeniu podpisów w rejestrze wyborców Komisja Mandatowo-

Skrutacyjna stwierdziła, że na zebraniu wyborczym jest obecnych ……………………… 

członków rejonu wyborczego posiadających czynne prawo wyborcze.  

III. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd 

OIPiP w Łodzi VIII kadencji. 

IV. Kandydaci na delegatów oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie. 

Następnie w kolejności alfabetycznej kandydaci przedstawili informację o przebiegu 

swojej pracy zawodowej i społecznej, a uczestnicy zebrania wyborczego zadawali 

pytania zgłoszonym kandydatom. 

V. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i rozdała je 

osobom uprawnionym. Po przypomnieniu zasad głosowania zarządziła głosowanie. 



 
VI. Delegatami na Okręgowy Zjazd OIPiP w Łodzi VIII kadencji z rejonu 

wyborczego nr ………… zostały następujące osoby: 

1 ………………………………………………  6 ……………………………………………… 

2 ………………………………………………  7 ……………………………………………… 

3 ………………………………………………  8 ……………………………………………… 

4 ………………………………………………  9  ……………………………………………… 

5 ………………………………………………            10  ……………………………………………… 

 

VIII. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z zawiadomieniem  

o zebraniu wyborczym, z rejestrem wyborców w którym uczestnicy zebrania 

wyborczego podpisem potwierdzili swoją obecność oraz zabezpieczonymi  

w kopercie oddanymi głosami stanowią integralną część niniejszego protokołu. 

 

Podpisy 

 

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 

 

…………………………………………………………….. 

 

Przewodniczący zebrania wyborczego 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Załącznik nr 7a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 
 
 

 

LISTA DELEGATÓW  

NA OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH VIII KADENCJI  

 

 

Lp.  Nazwisko i imię 
Nr prawa wykonywania 

zawodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

(*) Kartę należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) i podać pełne dane. 

 

 

Podpisy członków Okręgowej Komisji Wyborczej: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 8a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 
 

REGULAMIN 

zebrania pielęgniarek i położnych w rejonie wyborczym 

 

1. W zebraniu wyborczym biorą udział pielęgniarki i położne wpisane do rejestru wyborców rejonu 

wyborczego 

2. Uczestnicy zebrania potwierdzają swoją obecność podpisem w rejestrze wyborców rejonu wyborczego. 

3. Porządek obrad zebrania rejonu wyborczego obejmuje: 

1) otwarcie zebrania przez przedstawiciela Okręgowej Komisji Wyborczej. 

2) wybór przewodniczącego, i sekretarza zebrania, 

3) wybór komisji  Mandatowo – Skrutacyjnej 

4) wybór Delegatów 

5) Ogłoszenie wyników wyborów i odczytania protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, 

6) Zakończenie Zebrania. 

4. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego odbywa się niezależnie od liczby obecnych na nim pielęgniarek  

i położnych należących do tego rejonu wyborczego. 

5. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej i prowadzi je do chwili wyboru przewodniczącego zebrania. 

6. Zebranie wyborcze rejonu wyborczego otwiera przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Zebranie 

wyborcze w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz co najmniej  

2 członków komisji mandatowo–skrutacyjnej spośród pozostałych uczestników zebrania wyborczego.  

W przypadku braku możliwości dokonania wyboru osób do komisji mandatowo-skrutacyjnej ich funkcje 

na zebraniu wyborczym mogą pełnić przedstawiciele Okręgowej Komisji Wyborczej. 

7. Przewodniczący zebrania: 

1) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zebrania oraz porządku w sali obrad, 

2) zarządza zamknięcie zgłaszania kandydatów i przystąpienie do sporządzenia list kandydatów, 

3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie. 

8. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy:  

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd; 

2) sporządzanie list kandydatów; 

3) przygotowanie kart do głosowania ze wskazaniem kandydatów w kolejności alfabetycznej; 

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem regulaminu wyborów; 

5) ustalenie wyników głosowania po przeliczeniu oddanych głosów i sporządzenie listy wybranych 

delegatów na okręgowy zjazd; 

6) ogłoszenie wyników wyborów w rejonie wyborczym. 

9. Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać: 

1) alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatów, 

2) liczbę uprawnionych do głosowania, 

3) liczbę oddanych głosów, 

4) liczbę oddanych głosów ważnych, 

5) liczbę oddanych głosów nieważnych, 

6) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, 

7) listę wybranych delegatów, 

8) podpisy członków komisji. 

10. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 

11. Sekretarz sporządza protokół z czynności komisji, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

12. Przewodniczący zebrania udziela głosu, poza porządkiem obrad, jedynie dla zgłoszenia wniosku  

       formalnego lub sprostowania. 

13. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 

a) zamknięcie dyskusji, 

b) odesłanie do komisji, 

c) zamknięcie zgłaszania kandydatów, 

d) ograniczenie czasu przemówień, 

14. Uczestnicy zebrania rozstrzygają o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie  

       jednego przeciwnika wniosku. 

15. Zgłaszanie kandydatów następuje do zarządzenia przez Przewodniczącego zebrania zamknięcia  

        zgłaszania kandydatów i przystąpienia do sporządzenia list kandydatów. Po zarządzeniu zamknięcia  

        zgłaszania kandydatów można zabrać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego. 

16. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący zebrania ogłasza jego zamknięcie. 



 
Załącznik nr 9a do Regulaminu Okręgowej 

 Komisji Wyborczej 
 

Karta delegata 

       na VIII  Kadencję Delegatów na Zjazd 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi 
 

Imiona i nazwisko: 
 

Adres korespondencyjny 

pocztowy 

 

 oraz mailowy 

 

numer telefonu: 

 

 

Nr prawa wykonywania zawodu: 
 

Poniższe wypełnić w celu otrzymania wniosku o oddelegowanie z zakładu pracy: 

Nazwa zakładu pracy: 
 

Adres e-mail zakładu pracy: 
 

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym adresu do korespondencji oraz  

        nr telefonu przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi w celu wypełnienia obowiązku  

        prawnego ciążącego na OIPiP w Łodzi polegającego na wykonywaniu zadań samorządu pielęgniarek  

        i położnych na obszarze działania OIPIP w Łodzi, w szczególności organizacji Okręgowego Zjazdu  

        Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 
 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  

        i Położnych w Łodzi celu wysłania wniosków o oddelegowanie z zakładu pracy, na podstawie art. 6  

        ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 
 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

W przypadku zmiany danych osobowych w szczególności imienia, nazwiska, adresu 

korespondencyjnego lub zakładu pracy do którego ma być wysłane oddelegowanie z pracy, do karty 

delegata należy dołączyć arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze. 
                                                  

 

 

 

 .....................................................................                                                        ....................................................... 
                            miejscowość, data                                                                                                                                  Podpis delegata 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁODZI; 

1. Administratorem danych jest Okręgowa Izba Pielegniarek i Położnych w Łodzi  91-762, ul. E. Plater 34. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP w Łodzi w celu: 

I. wysłania wniosków o oddelegowanie z zakładu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. 

II. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na OIPiP w Łodzi polegającego na wykonywaniu zadań samorządu 

pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPIP w Łodzi, w szczególności organizacji Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 

3. W związku z przetwarzaniem przez OIPIP oraz w Łodzi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach  

i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) 

lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie internetowej OIPIP w Łodzi  

w zakładce „RODO”. 

 

 

http://nipip.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/

