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KLAUZULA INFORMACYJNA  

o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów  

korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zespołów Ratownictwa Medycznego  

Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie 

 

Na podstawie art. 8  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U .  

2018 r. poz. 1000), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest 

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie, 77-100 Bytów, ul. Lęborska 13  

z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: nzoz.szpital@bytow.biz 

2. Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są: 

a) Minister Zdrowia, 

b) wojewodowie, w tym Wojewoda Pomorski z siedzibą w Gdańsku (80-810), 

przy ul. Okopowej 21/27 z którym można kontaktować się listownie lub za 

pomocą e-mail: zok@gdansk.uw.gov.pl 

c) dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, 

d) dysponenci zespołów ratownictwa medycznego; 

3. Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie jako Administrator danych osobowych 

przetwarzanych w SWD PRM (Zespoły Ratownictwa Medycznego) zbiera dane osobowe 

dotyczące Pani/Pana. W momencie przyjęcia do szpitala oprócz danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana, przetwarzane są dane osoby upoważnionej do udzielania 

informacji; 

4. Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie gromadzi, przechowuje i archiwizuje 

zgromadzoną dokumentację medyczną (Karta Zlecenia Wyjazdu, Karta Medycznych 

Czynności Ratunkowych) z mocy ustawy dotyczącej przetwarzania dokumentacji 

medycznej i zawartych w nim danych. Rodzaj i zakres dokumentacji medycznej reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.08.2015 roku Dz. U. 2015 poz. 1261 z późn. 

zm.; 
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5. W Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie  wyznaczony został  Inspektor 

Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:  

e-mail: zplotek@bytow.biz  tel.: 598 228 513; 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 9 ust. 2 lit h i art. 6 ust.1 lit. c-e 

RODO, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu 

realizacji medycznych czynności ratunkowych i udzielania świadczeń zdrowotnych; 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez dysponenta Zespołów 

Ratownictwa Medycznego Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie, w związku 

z udostępnianiem Pani/Pana dokumentacji medycznej podmiotom wymienionym w art. 26 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w obowiązujących 

przepisach prawnych, w tym dotyczących praw pacjenta. W szczególnych przypadkach do 

30 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w prowadzonej dokumentacji medycznej; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa z poza Unii Europejskiej 

oraz do państw trzecich, chyba że przetwarzanie danych osobowych dotyczyło będzie 

obcokrajowców, których przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie 

obowiązują, w związku z świadczeniem na ich rzecz usług medycznych. Informacje 

uzyskiwane od obcokrajowców to imię i nazwisko, data urodzenia, polski adres 

zamieszkania (jeżeli mieszka w Polsce); 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu, będą one przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz ręczny; 

12. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Odbiorcą Pani/Pana 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 (np. w związku z opieką nad należącym do Szpitala 

systemem teleinformatycznym); 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i 

uzupełnienia danych osobowych, które można zrealizować za pomocą wniosku, a także 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 



        Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. 
        77-100 Bytów, ul. Lęborska 13 

             tel.: 59/8228500, fax: 59/8223990, e-mail: 
nzoz.szpital@bytow.biz 

                                                                                                                   

SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy RODO; 

14. W/w prawa może Pani/Pan zrealizować poprzez złożenie pisemnego wniosku (żądania) w 

sekretariacie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów; 

Osoba zwracająca się z żądaniem na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 

obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie 

dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało 

wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu. 

15. Administrator dołoży wszelkich starań aby Pani/Pana dane były bezpieczne oraz 

przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. 

 


