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                                                                                                                   Data i podpis 

 

Klauzula informacyjna dla Interesantów 

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego 

 

Szanowna Pani/Panie 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 

zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem 

pisząc na adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 22; adres e-mail: cpr@999.cieszyn.pl lub 

telefonując pod numer: 33/85-81-991. Możesz również skontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony 

Danych pisząc na adres e-mail: iod@999.cieszyn.pl lub telefonując pod numer: 

+48/504-058-198 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze m.in. w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w 

przypadku gdy sprawa dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej – przepisów 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa . Nie udostępniamy Twoich danych innym 

odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe 

przez okres wskazany w przepisach prawa, niezbędne na czas dochodzenia roszczeń oraz 

okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

działania archiwów zakładowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości załatwienia sprawy.  
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 
 


