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Załącznik 1 Obowiązek informacyjny dla pacjenta  
 

Obowiązek informacyjny dla pacjenta  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Bielskie Pogotowie Ratunkowe informuje, że:  

 przetwarza dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej pa cjentów, którym udzielały świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej, świątecznej opieki medycznej, podstawowej opieki 

zdrowotnej i transportu sanitarnego. Dane te są przechowywane w zbiorach danych BPR zgodnie z Ustawą o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

ws. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 8 grudnia 2015 

r.;                                                                                                                                                                                                                      

 dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej s ą przechowywane przez okres wskazany w/w Ustawie;                                                                                                                        

 dane osobowe przetwarzane s ą zgodnie z Art.6 ust 1 (RODO) w celach związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe;                                                                                                                       

 podanie danych osobowych jest w ymogiem ustawowym;                                                                                                                                                                                                                        

 administratorem dany ch osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Bielskie Pogotowie 

Ratunkowe siedzibą przy ul. Emilii Plater 14 43-300 Bielsko-Biała, tel.; 338159045, mail; 

sekretariat@pogotowie.bielsko.pl                                                                                                                                                    

 w  BPR wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować droga mailową: 

iod@pogotowie.bielsko.pl lub telefonicznie: 338159045 (wew.220) lub pisemnie na adres siedziby BPR;                                                                                                                              

 ka żda osoba, której dane są przetwarzane przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe ma prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, pod warunkiem, że czynność ta nie narusza postanowień w/w Ustawy i innych przepisów 

obowiązującego prawa;                                                                                                                                                                      

 dane b ędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, dane nie będą poddawane profilowaniu;                                                                                                                                           

 ka żda osoba, której dane są przetwarzane przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe ma prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

Rozporządzenia PE o ochronie danych osobowych;                                                                                                                                       

 odbiorc ą danych osobowych będą upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa m.in.: podmioty 

udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń 

zdrowotnych, 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 zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, zakładom 

ubezpieczeń, podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;                                        

  Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami.  

 

 

 


