Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław
tel. 71 77 31 500, e-mail sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
Obowiązek informacyjny dla, osób zgłaszających wnioski, skargi i
podziękowania do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych dalej
zwane: „RODO”), informujemy iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław, tel. 71 77 31 500,
e-mail: sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: iod@pogotowie-ratunkowe.pl
3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępować, wyjaśniających i sądowych, oraz do
wypełnienia obowiązku korespondencyjnego wobec wnioskodawcy.
4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora tj. art. 6 pkt.l ust a-e, i art. 9 ust. 2 pkt. c,g,h ( RODO ).
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów
powierzenia przetwarzania danych, lub jeśli przekazanie ich wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
6. Dane będą przechowywane minimalnie 5 lat lecz nie dłużej niż obowiązujące przepisy
prawa na to pozwalają.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i
uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków
znajdujących się na stronie www.pogotowie-ratunkowe.pl, przesyłanych drogą e-mailową
na adres inspektora ochrony danych lub złożonych w sekretariacie Pogotowie
Ratunkowe we Wrocławiu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
9. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

