OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
Zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” SPZOZ Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe informuje, iż:
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Administratorem Paostwa danych osobowych jest SPZOZ Sądeckie Pogotowie
Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz (tel. 18 442 09 49)
reprezentowane przez Dyrektora.

Z inspektorem ochrony danych w SPZOZ SPR można się skontaktowad poprzez adres
e-mail iod@spr.pl lub pisemnie na adres siedziby jednostki we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

SPZOZ SPR zbiera dane osobowe od osoby zgłaszającej, pacjenta, którego dane dotyczą
lub od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem, związanym z ratowaniem
zdrowia i życia.
Udzielając świadczeo zdrowotnych SPZOZ SPR przetwarza takie dane jak: imię,
nazwisko, płed, adres, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL).
Jest to konieczne do potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia uprawnienia do
świadczeo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Ponadto SPZOZ SPR zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej, której treśd i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte
w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu udzielania świadczeo
zdrowotnych, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również mogą się
znaleźd opisy obrażeo.
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Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:


realizacji medycznych czynności ratunkowych i udzielania świadczeo
zdrowotnych oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeo z
płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
weryfikacji tożsamości ) - na podstawie 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z
krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy o
Paostwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;
 prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeo podatkowych - na podstawie
art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług;
 Paostwa dane mogą byd także przetwarzane w celu obrony praw
i dochodzenia roszczeo przez administratora danych w związku z prowadzoną
przez niego działalnością - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zakreślony w art. 29 ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dokumentacja
medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres, co najmniej 20 lat od kooca
roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane służące do celów
rozliczania świadczeo zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeo będą
przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeo zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeo podatkowych będą
przetwarzane przez okres 5 lat od kooca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.

Posiadają Paostwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 do ograniczenia przetwarzania danych;
 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktowad się z administratorem danych lub
z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
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Paostwa dane możemy udostępniad podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeo
zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeo zdrowotnych oraz organom władzy
publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i
wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadao, w
szczególności nadzoru i kontroli.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeo
zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym
m.in. koniecznośd prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych
może byd podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych
jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów
w Systemie Wspomagania Dowodzenia Paostwowego Ratownictwa
Medycznego
Zgodnie z art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” SPZOZ Sądeckie
Pogotowie Ratunkowe informuje, iż:
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Administratorem Paostwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Paostwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej
SWD PRM jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej
15, z którym można kontaktowad się listownie lub za pomocą e-mail:
kancelaria@mz.gov.pl
Współadministratorami Paostwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:
1. Wojewoda Małopolski,
2. dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
3. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Paostwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane
wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów
teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD
PRM. Podmioty te nie mogą powierzad przetwarzania danych innym podmiotom ani
udostępniad danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.

Paostwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym

Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:
1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Paostwowym Ratownictwie Medycznym,
2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
3. ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją –
w zakresie danych użytkowników SWD PRM.

