NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) informujemy że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b . Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w
sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres:
j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej).

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jedna lub więcej przesłanek :
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze;
 art. 9 ust. 2 lit. h RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów medycznych;
 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.;
 ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.;
 ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.;
 ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5
grudnia 2008 r.;
 ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z
dnia 27 sierpnia 2004 r.;
 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.;
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
W sytuacji gdy zespół ratownictwa medycznego udzieli Pani/Panu pomocy medycznej, dane
osobowe przekazane zostaną w wersji elektronicznej do Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, którego administratorem jest
właściwy minister ds. zdrowia,
W sytuacji gdy udzieli Pani/Panu pomocy zespół ambulatoryjno-wyjazdowy w ramach nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej, dane osobowe zostaną przekazane w formie papierowej
właściwemu szpitalowi, z którym Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Olsztynie
ma zawartą umowę podwykonawstwa.
Zebrane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Sposób zbierania danych
Pani/Pana dane osobowe zbierane są w momencie:





zgłoszenia
w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego
od opiekuna prawnego, osoby bliskiej itp. – w sytuacjach przewidzianych prawem
od policji, innych służb, świadków zdarzenia - w sytuacji ratowania zdrowia i życia.
Zakres zbieranych danych

W celu realizacji prawa płynącego z art. 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, tj. prawa do dostępu do dokumentacji medycznej, podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać
dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę
danych zawartych w tej dokumentacji. Art. 25 w/w ustawy wskazuje, że dokumentacja
powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
 imię/imiona i nazwisko
 datę urodzenia
 adres miejsca zamieszkania
 numer PESEL
 rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (w sytuacji braku nadanego
numeru PESEL)
 opis stanu zdrowia

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych, poprzez udzielanie
świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie oraz
poprawę zdrowia.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Wojewódzką Stację Pogotowia
Ratunkowego w Olsztynie przez okres wskazany w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008
roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
20 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym został dokonany ostatni wpis poza
wyjątkami:
 22 lata - dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia,
 30 lat - dokumentacja medyczna dotycząca zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub
zatrucia. Okres ten liczony jest od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił
zgon,
 5 lat – skierowanie na realizację transportu sanitarnego,
 3 lata – dane osobowe dotyczące wezwania zespołu transportowego,
 1 rok – dane osobowe zapisane na rejestrze rozmów dotyczące telefonicznych porad
ambulatoryjnych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą w związku z prowadzeniem działalności
leczniczej nie muszą uzyskiwać zgody Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych.
Oznacza to, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez
ustawodawstwo medyczne jest obligatoryjne.
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do:





dostępu do treści swoich danych;
sprostowania danych;
ograniczeniu przetwarzania ;
wniesienia sprzeciwu

Powyższe prawa nie mogą naruszać postanowień wymienianych ustaw a także
obowiązujących przepisów prawa.
W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

