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Załącznik 5 Obowiązek informacyjny dla usługobiorców  

 

Obowiązek informacyjny dla klientów korzystających z usług w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych dalej zwane: „RODO”), informujemy że :  

   dministratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ielskie Pogotowie Ratunkowe ul. Emilii Plater 14, 43 -

300  ielsko- iała, tel.: 338159045, e-mail: sekretariat@pogotowie.bielsko.pl  

   ontakt do  nspektora Danych Osobowych e -mail: iod@pogotowie.bielsko.pl  

   Dane s ą zbierane w celu realizacji zadań statutowych m.in.: wykonywania transportów sanitarnych, 

zabezpieczeń medycznych imprez masowych, prowadzenia działalności edukacyjnej i prozdrowotnej oraz 

działalności gospodarczej (wynajem pomieszczeń, garaży, miejsc parkingowych, usług Stacji Obsługi Pojazdów, 

usług Stacji  ontroli Pojazdów).  Dane są zbierane w celu wykonania zleconej usługi i wystawienia faktury – 

realizacji umów (np. sprzedaży usług edukacyjnych tj. kursów i szkoleń, wynajmu, sprzedaży usług stacji obsługi 

i kontroli pojazdów). 

   Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.  art 

6 ust 1 lit a i b. (RODO)  

   Dane mog ą być przekazywane następującym odbiorcom: w postaci plików JP  do Ministerstwa Finansów,  

do Centralnej Ewidencji Pojazdów i  ierowców (CEPi ) w przypadku klientów Stacji  ontroli Pojazdów oraz 

podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, oraz innym podmiotom 

jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

   Dane b ędą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowychcelów przetwarzania, tj.:  

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  dministratorze w związku z prowadzeniem 

działalnościi medycznej/edukacyjnej/gospodarczej i realizacją zawartych umów przez okres określony w 

przepisach prawa.  

b) w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po 

tym czasie przez okres  wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz 

przepisów o archiwizacji. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego 

zakończenia świadczonej usługi lub dostawy potwierdzonej fakturą.   

   Przys ługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i uzupełnienia danych 

osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bielsko.pl, przesyłanych drogą e-mailową na adres inspektora ochrony danych lub złożonych 

w sekretariacie  ielskiego Pogotowia Ratunkowego, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego.  

   Dane wprowadzone  do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu.  

   dministrator danych dok łada 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.  
 

 
 

 

 

 


