
Klauzula informacyjna dla osób komunikujących się pocztą elektroniczną (e-mail) 

 

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 są w związku ze składanymi, a mającymi formę 

wiadomości elektronicznej (tj. e-mail) podaniami, wnioskami różnej treści, a podstawą prawną 

ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 pkt. c) i/lub e) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana 

danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

danych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym. 

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy 

powierzenia danych. 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez odrębne przepisy 

prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej. 

7.Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowanie, 

ograniczenia przetwarzania,  sprzeciwu wobec przetwarzanych, usunięcia danych 

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie wskazania organ nie będzie mógł 

załatwić Państwa sprawy. 

10. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania 

zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 
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