Warszawa …………………………… r.
Klauzula informacyjna
Szanowna/y Pani/Panie ………………………………………………….
nazwisko i imię

Nazwa pracodawcy wraz z adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (dalej: Rozporządzenie)
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„Meditrans” SPZOZ z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS: nr 00000611291, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-17-36-429, REGON: 000294674.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a
ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji seminarium z zakresu „Omówienie
nadchodzących zmian wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2020. Resuscytacja krążeniowooddechowa u pacjentów z COVID-19.”
3. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – np. do momentu realizacji celu
przetwarzania danych osobowych lub zgodnie z przepisami o archiwizacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
aktualizacji lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7. Jednocześnie zapewniamy, że:
 Nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w celach innych niż przewidziane
przepisami prawa, lub zgodnie z otrzymaną od Państwa zgodą na wskazany cel.
 Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane,
sprzedawane innym podmiotom i odbiorcom oraz nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o
ich bezpieczeństwo.
Jeśli nasza informacja będzie dla Pani/Pana nie wystarczająca lub zbyt mało szczegółowa to można
zawsze skorzystać z dodatkowego wyjaśnienia jakie otrzymacie od naszego Inspektora Ochrony Danych,
jeśli złożycie swoje zapytanie na adres iod@meditrans.waw.pl , tel.: +48 22 52 51 365.
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