Klauzula informacyjna dla osób nie będących pacjentami Pogotowia
Ratunkowego w Wałbrzychu
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 iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
ul. Chrobrego 39.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail:
anna@pog999-wb.home.pl
3. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer
telefonu, są zbierane w celu:
3.1. prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz do wypełnienia obowiązku
korespondencyjnego wobec wnioskodawcy (osoby wnoszące skargi);
3.2. przetwarzania danych w związku z prowadzonym postepowaniem
rekrutacyjnym na stanowisko pracy, odbywaniem stażu, praktyki
zawodowej oraz postępowaniem konkursowym o udzielenie zamówienia na
udzielanie świadczeń zdrowotnych (kandydaci do pracy, stażyści, studenci,
oferenci w postępowaniach konkursowych);
3.3. przetwarzania w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie
zamówienia publicznego;
4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora:
4.1. art. 6 pkt. l lit. a, d, i art. 9 ust. 2 pkt. c, f RODO – osoby wnoszące skargi;
4.2. art. 6 pkt. 1 ust a i b, f RODO - kandydaci do pracy, stażyści, studenci,
oferenci w postępowaniach konkursowych o udzielenie zamówienia na
udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych;
4.3. art. 6 pkt 1 lit. a, b, e, f RODO – oferenci w ramach postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim upoważnionym na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych lub jeśli przekazanie ich wynika z
obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane będą przechowywane:
6.1. przez 5 lat, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa
– dane dotyczące osób wnoszących skargę;
6.2. do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub postępowania
konkursowego, w którym te dane są składane - kandydaci do pracy,
stażyści, studenci, oferenci w postępowaniach konkursowych o udzielenie
zamówienia na udzielanie świadczeń medycznych na podstawie umów
cywilnoprawnych;
6.3. przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;

7. Po okresie przechowywania danych, dane zostaną zniszczone w sposób
uniemożliwiający identyfikację danych, chyba że za zgodą osoby, której dotyczą
będą nadal przetwarzane na potrzeby realizacji zawartej umowy.
8. Osobie uprawnionej przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, prawo
sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za
pomocą wniosków znajdujących się na stronie pog999-wb.bip.eur.pl,
przesyłanych drogą e-mailową na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
lub złożonych w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

