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ZAŁĄCZNIK NR ….. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

1.Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Al. M.B. Fatimskiej 2 33-100 Tarnów, oświadcza, iż jest administratorem 
danych osobowych w rozumieniu 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 
dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej/ego 
Porozumienia/Umowy/Zamówienia itp. 
 
2.Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych  
o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Powiatowej Stacja Pogotowia Ratunkowego  
w Tarnowie.: iod@pspr.tarnow.pl. 
 
3.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych 
związanych z realizacją niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy, adres email, a także dane teleadresowe wraz z numerem NIP  
i REGON oraz dane korespondencyjne. 
 
4.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało  
z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/Zamówienia itp.  
 
5.Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej  
w rozumieniu RODO. 
 
6.Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym 
niniejsza/e Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne,  chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 
np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp. 
 
7.Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
 
8.Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
9.Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej/go 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji 
Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru 
PSPR w Tarnowie) rozwiązaniem niniejszej/go Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej 
opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej 
miejsce. 
 
10.W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie nie będzie 
podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  
 
11.Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o 
których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu/artykułu/postanowienia itp.  
 
12. W przypadku opisanym w pkt 9 dokumenty zawierające dane osobowe składane przez Panią/Pana na potrzeby realizacji 
danego celu powinny być opatrzone oświadczeniem: 
 

http://www.pspr.idl.pl/
mailto:iod@pspr.tarnow.pl
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…………………………, ………………………………. 
 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Powiatową Stację 

Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie  dla potrzeb niezbędnych do realizacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[określić cel przetwarzania np.: proces rekrutacji, szkolenia organizowane przez Szkołę Ratownictwa Medycznego, 

realizacja umowy itp.] 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

                                                                                                                              ( data, czytelny podpis ) 

 

http://www.pspr.idl.pl/

