
 

Załącznik nr 1b 

Do Polityki ochrony danych 

SP ZOZ WSPRITS z dnia 23 

maja 2018 r. 

 

 

Klauzula informacyjna SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Płocku - Pacjent 

 

Informuję, że:  

 

1) Drogi Pacjencie, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,  

e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl, tel: 24 267 84 00 zwany dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Czerwiński,  

e-mail:iod@wspritsplock.pl, tel: 24 267 84 00. 

3) Pani/Pana dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, 

zarządzania udzielaniem tych usług, a także dla celów statystycznych i kontroli przez uprawnione na 

mocy odrębnych przepisów prawa organy kontroli. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych 

danych stanowi art. 6  ust. 1 pkt c,d,f  RODO oraz m. in.:   

a) Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

( t.j. Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

b) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

d) Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.). 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

6) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta. 

7) Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, 

jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji 

medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Przekazaniem nam Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego 

Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. 

10)  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 


