INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów.
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
•

Minister Zdrowia,

•

Wojewodowie,

•

Dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

•

Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

2. Dane do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
•

adres e-mail: abi@spzoz-czluchow.pl, tel. kontaktowy: (0 59) 71 42 352

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych. Podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w SWD PRM
podmiotom

odpowiedzialnym

za

obsługę

są udostępniane wyspecjalizowanym

techniczną

systemów

teleinformatycznych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów określonych
w przepisach prawa, tj. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Jeżeli
Pani/Pan chciałaby/by skorzystać z prawa dostępu do swoich danych należy w żądaniu podać
informację o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy żądanie jak również datę i miejsca zdarzenia
oraz numer telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.
DYREKTOR
SPZOZ w Człuchowie
* Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

