KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego

W związku z realizacją wymogów z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej: RODO), informujemy, że:

1.
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (dalej: SWD PRM) oraz innych
danych uzyskanych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o
zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM są:
a)
Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15, z którym można
kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.
b)
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z którym można kontaktować się listownie lub
za pomocą e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl,
2.
Zapewniając stałe wsparcie nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych
każdy z Współadministratorów powołał Inspektora Ochrony Danych. Są to osoby z którymi może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
(dalej: IOD) można się kontaktować listownie na adres siedziby każdego z Współadministratorów lub
przez e-mail IOD w Ministerstwie Zdrowia – iod@mz.gov.pl, IOD w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie – iod@szczecin.uw.gov.pl.
3.
Obowiązki każdego z Współadministratorów oraz zakres ich odpowiedzialności określa
ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882)
(dalej: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
pkt. h RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
5.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym
podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Współadministratorzy mogą
udostępniać Pani/Pana dane osobowe na wniosek sądu, prokuratury, Policji, Rzecznika Praw Pacjenta
lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

6.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.
Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do
skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a ich
niepodanie może uniemożliwić obsługę zgłoszeń alarmowych.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i uzyskania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, ich sprostowania (poprawiania), a także przeniesienia danych,
wniesienia sprzeciwu, usunięcia i ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w art. 15-21
RODO.
9.
Osoba zwracająca się z żądaniem realizacji prawa dostępu do danych – na podstawie art. 15
RODO - obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie
dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane
połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
10.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów: ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
11.
W przypadku uznania, że przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dochodzi do
nieprawidłowości, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

