
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Ja niżej popisana/podpisany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pogotowie Ratunkowe we 

Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ziębickiej 34-38, 50-507 Wrocław, które jest Administratorem 

danych osobowych w zakresie:  

 

prywatnego telefonu do kontaktu przez właściwe instytucje, w tym pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu niesienia nieodpłatnej pomocy 
medycznej Uchodźcom z Ukrainy. 

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Jest mi wiadomo, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich 
poprawiania oraz możliwość wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na ich 
przetwarzanie, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, 
że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zaprzestanie 
przetwarzania i usunięcie zgromadzonych danych osobowych nastąpi po wygaśnięciu celu w 
jakim są przetwarzanie. Podane dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za 
wyjątkiem sytuacji w których będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu 
zarządzania lub jeżeli będą to nakazywały przepisy prawa. 
 

 Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 
osobowych zgodnie z art. 13 RODO, do których posiadam również dostęp poprzez stronę 
internetową Administratora danych w sekcji ochrona danych pod adresem  www.poogotowie-
ratunkowe.pl. 

 

................................................................................ 

                                                                data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

Podstawa prawna: 

Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” 
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