Polityka prywatności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego
Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych
osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji
świadczeń medycznych jest Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w
Błoniu ul. Lesznowska 20A 05-870 BŁONIE, NIP: 1181827004, REGON: 140165451, KRS: 0000246570.
2. Celem zbierania i przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. - RODO jest realizacji usług z zakresu procedur
leczniczych udzielanych przez podmiot leczniczy.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych,
zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń usług
medycznych z wyłączeniem przypadków ratowania życia i zdrowia ludzkiego, które stają się nadrzędne względem
wszelkich formalnych procedur postępowania związanych z formalno – prawnymi podstawami przetwarzania
danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne:
a) co do zasady według przepisów ustawy o Prawach Pacjenta I Rzeczniku Praw Pacjenta Administrator ma
obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano w niej ostatniego wpisu,
b) w zakresie realizacji umowy na czas trwania umowy oraz ewentualnych roszczeń;
c) w zakresie dokumentacji księgowej, zgodnie z przepisami prawa – minimum 5 lat,
6. Administrator udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia zgłoszenia.
7. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej organizacji świadczenia usług medycznych, Administrator
może przekazać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:
a) Podwykonawca w ramach podzlecania wykonania usługi lub jej części,
b) dostawcom usług teleinformatycznych,
c) dostawcom usług doradczych i prawnych,
d) upoważnionym prawnie podmiotom w tym organom administracji państwowej.
8. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.
9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec
danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w zakresie, jakim jest to możliwe na podstawie obowiązujących przepisów).
11. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych,
możliwe jest również z wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel: 22 725 40 71
lub e-mail kancelaria@ratownictwopwz.pl
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