
Klauzula informacyjna – dla Pacjentów  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego SP 

ZOZ w Suwałkach z siedzibą w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 11, tel. 87566 22 68 wew. 11, adres 

email: sekretariat@wsprsuw.pl  

2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę 

elektroniczną: iod@wsprsuw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 

medycznych. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to m.in.: 

– art. 6 ust. 1 lit. c, d art. 9 ust. 2 lit. c, h – RODO; 

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; 

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

– Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Państwa dane przechowywane będą przez okres czasu wskazany w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. 

o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);  

• żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO); 

 • żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art.17 RODO; 

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze 

względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia 

dokumentacji medycznej.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
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