
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Pacjentów 
korzystających ze świadczeń zdrowotnych SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie ul. Chrobrego 10 

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), 
informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z 
Przychodnią w Sopocie ul. Bolesława Chrobrego 10, 81-783 Sopot.  

2. W SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie wyznaczony został 
Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@msprsopot.pl  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i art. 6 ust. 1 lit. c)-e) RODO, 
ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 6 
listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu realizacji medycznych 
czynności ratunkowych i udzielania świadczeń zdrowotnych.  

4. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być przekazywane przez SPZZOZ Miejska 
Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie podmiotom wymienionym w art. 26 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na podstawie innych 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności podmiotom udzielającym 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.  

5. Podanie danych osobowych przez pacjenta jest wymogiem ustawowym. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. 
7. Dane osobowe nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

8. Administrator zapewnia dostęp do przetwarzanych danych osobowych, a osoba której dane 
osobowe dotyczą ma prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Żądanie 
należy zgłosić w sekretariacie SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w 
Sopocie bądź przesłać na adres iodo@msprsopot.pl  

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 


