Załącznik nr 1d
Do Polityki ochrony danych
SP ZOZ WSPRITS z dnia 23 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku – Umowa cywilno - prawna
1)

2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

4)
5)

6)


7)

Informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5,
e-mail:sekretariat@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
inspektorem danych osobowych u Administratora jest Katarzyna Szewczyńska,
e-mail:ido@wspritsplock.pl , tel: 24 267 84 00
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:
Zawarciem i wykonaniem łączącej nas umowy, w tym zapewnienia należytego i starannego
jej wykonania;
Przechowywaniem rachunków i dokumentów księgowych;
Udzielaniem odpowiedzi na skargi pacjentów;
Ewentualnymi dochodzeiami, roszczeniami, skierowanymi przez pacjentów,kontrolami przez
czas trwania postępowania;
Tworzeniem zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne oraz instytucji do tego
upoważnionych na mocy odrębnych przepisów prawa.
i nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa,
podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy,
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są art. 6 ust. 1 pkt b,c,f
RODO oraz :
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398);
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
( t.j. Dz.U. 2018 poz. 200);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz.U. 2017 poz.
894)
posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami
o archiwizacji.

