KLAUZULA INFORMACYJNA (pacjent)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej ul.
Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000011428 (dalej MSPR);
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba z którą możesz się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można
kontaktować się w następujący sposób:
−

listownie na adres: MSPR w Gdyni SP ZOZ, ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394
Gdynia z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

−

przez e-mail: iod@pogotowie.gdynia.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w MSPR pełni Anna Zalesińska;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez MSPR w Gdyni SP ZOZ w celu
ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług zdrowotnych w ramach działalności ZRM
przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem lub świadczeniem
innych usług w zakresie zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w MSPR - w tym
prowadzeniem wymaganej dokumentacji medycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
RODO,

Ustawy

z

dnia

8

września

2006

r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów
prawa, w szczególności są to podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych
na rzecz MSPR w Gdyni, podmioty świadczące na rzecz MSPR usługi prawne, inne
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych - w tym wskazane w art. 26
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji świadczeń, określony przepisami prawa –
zasadniczo odpowiednio 5/10/ 20 / 22 / 30 lat kalendarzowych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Miejską Stację Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w

dowolnym

momencie

bez

wpływu

na

zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z zastrzeżeniem zapisów innych przepisów prawnych, w tym w zakresie dokumentacji
medycznej, a ponadto, w przypadku, również jeśli dane są niezbędne do celów
statystycznych badań naukowych lub do zadań realizowanych w interesie publicznym.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
RODO;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dotyczących zdrowia jest
wymogiem ustawowym, ale ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania
danych osobowych będzie niemożność udzielania świadczeń zdrowotnych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.

