
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 
 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w Systemie Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

I. Administrator danych osobowych: 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu jest współadministratorem danych w SWD PRM 

oraz innych danych uzyskanych w związku obsługą zgłoszeń alarmowych i powiadomień o 

zdarzeniach z wykorzystaniem SWD PRM. 

- tożsamość i dane kontaktowe administratora danych: 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, ul Ziębicka 34/38, 50 -507 Wrocław 

Korespondencję należy kierować na powyższy adres lub pocztą elektroniczną do 

Inspektora Ochrony Danych - email:iod@pogotowie-ratunkowe.pl 

II. Cel przetwarzania danych osobowych: 

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu przetwarza dane w SWD PRM niezbędne do 

realizacji zadań, wynikających z planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

na terenie województwa dolnośląskiego. 

III. Podstawa przetwarzania danych: 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia); 

- celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do 

pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia 

społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub 

zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa 

członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust 2 lit. h 

rozporządzenia). 

IV. Informacja o kategorii danych osobowych: 

Zespoły ratownictwa medycznego wykonują zadania z wykorzystaniem SWD PRM. Podmioty 

uprawnione, w tym Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, przy użyciu SWD PRM przetwarza i 

udostępnia dane (art. 24e ustawy o PRM): 

1. Dotyczące usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 



systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 tej ustawy, a 

zatem osób fizycznych korzystających lub uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej. Zakres danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, 

obywatelstwo, wykształcenie, numer PESEL, data urodzenia, seria i numer paszportu lub innego 

dokumentu tożsamości uznanego dla celów transgranicznej identyfikacji (w przypadku gdy nie 

nadano numeru PESEL), adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej, numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stopień niepełnosprawności, rodzaj 

uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień, numery 

identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub 

usługodawców, datę zgonu, przyczynę zgonu, informację o prawie do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer identyfikacyjny płatnika, numer 

telefonu kontaktowego, informację o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów 

na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich. Dodatkowo: jednostkowe dane 

medyczne dotyczące uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, stanu zdrowia, a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, 

udzielanymi i udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i 

realizacją programów zdrowotnych oraz data dokonania wpisu. 

2. Obejmujące dane osobowe osób wykonujących zadania członków zespołów ratownictwa 

medycznego. 

3. Obejmujące dane osobowe osób wykonujących wyłącznie zadania kierowców w zespołach 

ratownictwa medycznego. 

4. Obejmujące dane osobowe osób wykonujących na podstawie danych z SWD PRM zadania 

polegające na: zarządzaniu, kontroli, sporządzaniu raportów statystycznych i analiz. 

5. Obejmujące dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia na numer alarmowy, numery ich 

telefonów oraz stopień pokrewieństwa z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli 

dotyczy. 

6. Umożliwiające wymianę dokumentów elektronicznych między podmiotami wykonującymi 

działalność leczniczą, w tym osobami fizycznymi uprawionymi do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a podmiotem finansujący 

lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 

Powyższe dane mieszczą się w kategorii danych określonych w art. 6 oraz art. 9 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

V. Informacja o zamiarze przekazywania danych: 

Dane o których mowa w pkt IV, za wyjątkiem ppkt. 4, są udostępniane (art. 24e ust. 3 

ustawy o PRM): 

- Narodowemu Funduszowi Zdrowia; 

- jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów 

informacyjnych ochrony zdrowia; 

- konsultantom krajowym i wojewódzkim w ochronie zdrowia oraz uczelniom medycznym, 



wyłącznie w zakresie określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia. 

Dane z SWD PRM, o których mowa w pkt IV, są przekazywane do systemu informacji w 

ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia. (art. 24e ust 5 ustawy o PRM) 

Dodatkowo uprawnione podmioty, również Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, 

przetwarza dane zarejestrowane w SWD PRM, w tym nagrania rozmów, dane osobowe osoby 

zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje 

geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępniają je na wniosek (art. 24b ust. 

2 ustawy o PRM): 

- sądu; 

- prokuratury; 

- Policji; 

- Rzecznika Praw Pacjenta; 

- Narodowego Funduszu Zdrowia. 

VI. Okres przechowywania danych: 

- 3 lata - w zakresie nagrań rozmów prowadzonych na stanowisku dyspozytora medycznego 

oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem łączności 

telefonicznej (art. 24f ustawy o PRM); 

- 20 lat - w przypadku danych zarejestrowanych w SWD PRM stanowiących dokumentację 

medyczną, w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zastosowanie ma art. 

29 tej ustawy, w powiązaniu z §47, §48 oraz §80 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

VII. Źródło pochodzenia danych: 

Bezpośrednio od osób dokonujących telefonicznego zgłoszenia alarmowego o potrzebie 

zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, w trakcie wywiadu medycznego 

prowadzonego przez dyspozytora medycznego, na podstawie rozpoznania i czynności 

dokonanych przez członków zespołu ratownictwa medycznego na miejscu działań. Dane 

wpływają również od służb współpracujących w ramach systemu powiadamiania ratunkowego, 

tj. Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, w ramach 

transferu pomiędzy systemami teleinformatycznymi. (art. 3 pkt 15, art. 4 oraz art. 24e ustawy 

o PRM) 

Dane dotyczące abonenta, który wykonuje połączenie alarmowe, takie jak: numer 

abonenta lub znak identyfikujący abonenta, imię i nazwisko abonenta, adres zamieszkania i 

adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania), numer PESEL, a w przypadku 

cudzoziemca numer paszportu lub karty pobytu, trafiają do SWD PRM automatycznie od 

dostawców usług telefonicznych, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. Do systemu trafia również informacja o zakończeniu sieci, w przypadku 

stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - dokładny adres zainstalowania zakończenia 

sieci, a w przypadku ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - geograficzne położenie 



telefonu komórkowego w czasie rzeczywistym. (§ 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego) 

VIII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą: 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do: 

- uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma 

to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; 

- otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

- żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 24c ust. 3 pkt 4 ustawy o PRM oraz art. 

15 i 16 rozporządzenia); 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

 

Uwaga! Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator 

może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli 

osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, 

informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania kopii 

nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. (art. 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia) 

Uwaga! Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia obowiązana jest 

do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i 

miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące 

powiadomienia o zdarzeniu. (art. 24c ust. 12 ustawy o PRM) 

 

 

IX. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z konieczności jednoznacznej 

identyfikacji osoby, której udzielane jest świadczenie medyczne oraz z obowiązku prowadzenia 

przez podmiot leczniczy dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 23, art. 24 oraz art. 25 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


