KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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
(dalej RODO) informujemy, że:
Wojewoda Świętokrzyski przetwarza dane zarejestrowane w Systemie Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) uzyskane w związku z wykonywaniem zadań
nałożonych ustawą z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
1. Administrator danych osobowych:

▪

Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie ul. Miodowej 15, 02-952 Warszawa – na
poziomie centralnym

▪

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail wojewoda@kielce.uw.gov.pl tel.
041 342 12 66 – na poziomie lokalnym

▪

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego,

▪

Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

2. Wojewoda Świętokrzyski powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się

skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem
platformy ePUAP (adres skrytki): /SUWKielce/SkrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres e mail:
iod@kielce.uw.gov.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane w celach realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego
oraz ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego oraz umów i usług
4.

Podstawa przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzamy, w zależności od celu:
▪ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia);
▪ celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia
lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na
podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową
z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. h rozporządzenia).

5. Obowiązek podania danych

W przypadku opieki zdrowotnej, macie Państwo obowiązek podania swoich danych osobowych, co
wynika z przepisów prawa, a ich przetwarzanie przez nas odbywa się na podstawie dopuszczalności
ustawowej.
Państwa dane osobowe zbieramy w momencie zgłoszenia oraz w trakcie udzielania świadczenia
zdrowotnego. Zbieramy je również od innych osób w sytuacji przewidzianej prawem (np. opiekun
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prawny, osoba bliska itp.) lub w sytuacji związanych z ratowaniem zdrowia i życia, od świadków
zdarzenia lub służb, np. Policji PSP.
6.

Informacje o Odbiorcach danych:
Państwa dane osobowe będą udostępniane na wniosek innym podmiotom, uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Policja, prokuratura, sądy, Rzecznik
Praw Pacjenta lub Narodowy Fundusz Zdrowia) oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów
teleinformatycznych.

Czas przetwarzania, w tym przechowywania, Państwa danych jest uzależniony od celu ich
przetwarzania i określony w odrębnych przepisach:
7.

8.

▪

W przypadku dokumentacji medycznej: 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym dokonano ostatniego wpisu,

▪

dane osobowe zapisane w rejestratorze rozmów, dotyczące wezwań zespołów
ratownictwa: 3 lata, licząc od dnia dokonania nagrania na stanowisku dyspozytora
medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo prawo do:
▪

dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

▪

sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to
żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane
połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
9.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie

profilowania.

