INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
UMOWY
Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, informujemy, iż :
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie (01-934) przy ul. Księżycowej 5
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KSR
0000144355, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, NIP 522-254-83-91, REGON: 016321074.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz w związku z realizacją praw
przysługujących osobom, których dane są przetwarzane, prosimy kontaktować się z naszym
Inspektorem Ochrony Danych, przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@lpr.com.pl lub na adres
siedziby LPR, wskazany powyżej.
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), tj.:
 w związku z wykonaniem zawartej umowy,
 w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania
Pani/Pana dane osobowe zawarte w Umowie w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie danych firmy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, o której
mowa powyżej. Okres ten może zostać przedłużony o czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani /Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na
podstawie zawartych umów powierzenia, tacy jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
6. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych, o ile i w zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa.
 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO), na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
7. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.
8. Źródło pozyskania danych
Pani/Pana dane zostały przekazane przez osoby reprezentujące podmiot, w którym Pani/Pan jest
zatrudniona/y, będący stroną umowy zawartej z LPR, o której mowa powyżej.

